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MATERIALE $1 CERCETĂRI ARHEOLOGICE

CONTRIBUŢI I lA REPERTORIUL
ARHEOLOGIC AL JVDE]\JLVI NFAMŢ

f

de. Ştefan

Cucoşl

etito-riul unor aşezări milenare incadra te organic in unitatea şi continu
itatea evoluţiei societăţii din spaţiul carpato-danubiano-pontic, situat
intr-o zonă geografică cu relief, climă, faună şi floră echilibrate, j udeţul
Neamţ a oferit pe platformele, colinele, terasele rîurilor şi mai ales in
.:.:presiu nile Bistriţei şi Cracăului sau pe valea Moldovei şi Siretului, ca şi in zona
.:e munte, locuri favorabile vieţihlmane din cele mai vechi timpuri. Comunităţile
:: ::neneŞti de pe aceste meleaguri folosind bogatele resurse naturale au contribuit
::1 toate perioadele istorice-la progresul material şi spiritual al societăţii de pe
:.:ritoriul de azi al tării. Totusi J"udetul Neamt, ca si alte teritorii, a fost mult timp
_n spaţiu alb pe harta arheologică a Moldovei. Primele descoperiri intimpUltoare
.:1n 1833 de la Podoleni1 şi 1839 de la O!l iceni2 nu au trezit interesul pentru
.:ercetarea terenului pe baze arheologice. In 1847 au urmat alte descoperiri, ca
.;.::elea-de la Izvoare, Văleni-Piatra Neamţ şi Horodişt�a-Calu (Piatra Şoimului),
_nde Gh. Asachi semnala asezări străvechi fără a se incerca o sistematizare sau
3
o incadrare a acestora . A� urmat apoi semnalările din răspunsurile invăţă
:orilor la Chestionarul lui Al. Odobescu din 18734 . Şi acestea au rămas· nevalo
rificate. Ulterior, prin activitatea lui C. Matasă, judeţul Neamţ a căpătat un avans ·
:n cercetarea arheologică faţă de alte zone ale Moldovei: Prin numeroasele
re cunoaşteri de suprafaţă şi mici sondaje de informare, C. Matasâ făcea cunoscute
5
:n 1938 un număr de 94 aşezări din preistorie pînă in evul mediu . Apelind şi
avînd sprijinul efectiv al lui I. Andrieşescu şi prin cercetările sistematice între
prinse de R. Vulpe, Ecaterina Vulpe, VI. Dumitrescu şi Hortensia Dumitrescu,
.
,

.

,

,

'

1) Raspunsurile fnvaţatorilor din judeţul Neamţ la Chestionarul lui Al. Odobescu,
.
BAR, t. 6, ms., f. 228.
2) N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, �ezări din Moldova. De la
paleolitic pînă în secolul al XVIII-lea, Bucureşti 1970, p. 294.
J) Gh. Asachi, Calendar pentru poporul românesc,. pe anul1847,- Anul VI,
Tipografia "Institutul Albinei", laşi, 1847, p. 51-53.
l �) Vezi nota 1.
(5) C. Matasa, Cercetări din preistoria judeţului Neamţ, BCMI, 97, 1938.
·
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precum şi prin înfiinţarea muzeului de la Piatra Neamţ, harta arheologică a
acestui Judeţ a căpătat un contur precizat valoric continuu.
Reorganizarea activităţii de cercetare arheologică prin crearea institutului de
specialitate de la Iaşi, precum şi a muzeelor, după 1949 prin înfiinţarea unităţilor
de la Bacău, Roman, Tg. Neamţ şi Bicaz a dus la cunoaşterea aşezărilor umane
din Moldova din preistorie pînă în evul mediu şi în acest cadru şi a unor desco
periri de pe teritoriul actual al judeţului Neamţ. Această activitate care continuă 1
are menirea să elucideze evoluţia materială şi spirituală a societăţii din această
zonă în contextul general al cercetării istorice din spaţiul carpato-danubiano
pontic.
Este bine cunoscută necesitatea şi importanţa repertoriilor arheologice ca
instrumente de cercetare, de cunoaştere a densităţii aşezărilor, de estimare a
culturilor materiale şi spirituale care s-au succedat pc un anumit teritoriu în
marea unitate a spaţiului carpato-danubiano-pontic. Cele două repertorii ju-=
dcţene -respectiv al judeţului Botoşani şi al judeţului Iaşi - apărute pînă acum,
oferă suficiente justificări pentru realizarea unor astfel de lucrări, cît şi metodo
logia întocmirii lor2. În ceea ce ne priveşte, noi r:tu putem să folosim metodologia
acestora întrucît contributia noastră nu face decît să ilustreze un anumit stadiu
al cercetării. Este remardtbH totuşi că însumînd datele cunoscute pînă acum3,
faţă de cele 94 aşezări semnalate în anul1938, se pot înscrie un total de 537 punc.te
arheologice în care se cunosc 645 aşezări din toate perioadele, 44 tezaure mone
tare diferite, 2 depozite de unelte de piatră, 5 depozite de obiecte de aramă şi
argint, 35 necropole, 16 morminte izolate între care se remarcă cele ale culturii
amforelor sfcrice, 150 descoperiri întîmplătoare, 15 movile fără necropole tumu
larc şi 6 cetăţi de pămînt presupuse. Toate acestea însumează 921 descoperiri
arheologice.
Dăm în continuare repertoriul descoperirilor arheologice din judeţ lu�nd ca
unitate administrativă comuna, iar in cadrul acestora fiecare localitate unde s-au
găsit vestigii. De asemenea, la fiecare descoperire înscrisă în repertoriul nostru
consemnăm autorii cercetărilor metodice sau a recunoaşterilor de suprafaţă,
sursa de informaţii şi bibliografia. Atît cit ne-a fost posibil, pe baza surselor de
informare am indicat punctele de reper pentru fiecare aşezare, necropolă sau altă
descoperire pentru a putea fi uşor verificate in viitor. În finalul lucrării am
incercat o cartare a celor 921 descoperiri pe comune, ceea ce dă imaginea den·

( 1) Colegul V. Ursachi ne comunica cu indreptatita satisfactie ca intr-o micro-zona
afect�ua de lucrarile de imbunatatiri funciare a descoperit in anul 1986 un mare
numar de aşezari. Repertoriul nostru consemneaza descoperirile pina tn anul 1985.
(2) A. Paunescu, P. Şandurschi, V. Chirica, Repertoriul arheologic al judeţului
Botoşani, Bucureşti, 1976; V. Chirica, M. Tanasache, Repertoriul arheologic al
judeţului Iaşi, 1, 1984; 2, 1985, Iaşi.
(3) Cercetarea unor zone din judeţ, afectate de lucrari de imbunatatiri funciare, a dus
la descoperirea unui insemnat numar de aşezari care nu sint incluse tn repertoriul
nostru.
·

•
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�Uţii de locui re in anumite zone ale teritoriului judetului.

1. AQAPIA
1.1 . Agapia, sat, romună
:...a

mtrarea în sat, în partea dreapta a şoselei spre manastirea Agapia, în gradina locuitorului
Dorneanu Constantin, aflata la sud şi în imediata apropiere a locului numit Dumbrava,
la sapatul gradinii şi a unor gropi pentru siloz, s-au descoperit pietrarc şi resturi
ceramice ale unei aşezari prefcudale din secolele VII-VIII.
Recunoaşteri de suprafaţa-Şt. Cucoş, 1976. ·

1.2. Filioara, sat

�"'•�-un punct neprecizat, pe teritoriul satului, a fost descoperit un 'purnnal de fier, de tip
"akinakes".
Informaţie- V. Mihailescu-Bîrliba.
·

1.3. Văratec, sat
Dealul Ciorii, situat în marginea de nord a satului, a fost gasit întîmplator un pumnal
de fier de lip "akinakes". Anterior s-a mai gasit un pumnal similar cu prilejul lucrarilor
agricole, dar cRre s-a pierdut. Tot aici a fost identificata o aşezare neolitica aparţinînd
culturii Cris.
V. Mihaile�cu-Bîrliba, SCJ'V, 20, 1969, 2, p. 329.
- Din puncte neprecizate de pe teritoriul s;rtului provin douil monede feudale tîrzii, una
polona şi alta ruseasca de la 1 747, prc-.:um şi o piesa de cult cu o inscripţie greaca,
probabil din secolul al XVIII-lea.
Informaţie - V. Mihailescu-Bîrliba.
l'c

2. BAHNA
2.1 . Bahna, sat, comună
;: ·

În punctul numit de localnici La Punte a fost cercetata, în anul 1971 , printr-un sondaj, o
aşezare eneolitica aparţinînd culturii Cucuteni, faza A-B.
Cercetari-V. Ursachi; Şt Cucoş, MemAntiq, 4-5, 1972-1973, p.301
- in apropierea satului, pe locul numit La Livezi a fost descoperita şi cercetata prin sapaturi
metodice o aşezare din secolele I I-II I c.n.
Şt Cucoş, MemAntiq, 4-5, 1972-1973, p.301.

2.2. Izvoare, sat
- Pe partea dreapta a rîului Bahnioara, în apropiere de podul cunoscut de localnici sub
numele de La pod la Hănnăneşti, a fost cercetata metodic o aşezare prefeudala cu un
nivel de locuirc din secolele VI-VII şi un altul din secolele VIII-IX. Tot aici ;; fost
identificat un nivel de locuire aparţinînd culturii Cucuteni, faza neprecizata.
1. Mitrea, Carpica, 6, 1973-1974, p. 55 şi urm.; idcm, Carpica, 10, 1978, p. 205 şi urm.;
idem, Carpicn, 12, 1980; D. Monah, ŞI. Cucoş, Aşezările culturii Cucuteni din Ro
mânia, Iaşi, 1985, p. 111.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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b) În locul numit BudiU, pe o fnăltime ce domină valea Siretului, a fost iden�iticată o •zare
'""
cucuteniana din faza Cucuteni B..
D. Monah, Şt. Cucoş, op. cit., Iaşi, 1985, p.lll.

3. BĂLŢĂTEŞTI
3.1. {ihindăoani, sat
a) Pe Dealul Ghindilului, fn grădina Iocuitorul,ui Simion Gheorghe, a fost descoperit un tezaur
monetar compus din 38 denari imperiali romani. Prin sapaturile ulterioare s-au mai
recuperat 7 moncde intregi şi fragmentare.
G. Poenaru, V. Mihailescu-Bfrliba şi AI. Artimon, SCIV, 19,1968,4, p. 597 şi urm.; B.
Mitrea, SCIV, 19, 1,1968, p. 178; V. Mihailescu-Birliba şi Gl".. Poenaru Bordea, SCN,
5, 1971,p. 385- 388; V. Mihailescu-Birliba, MemAntiq, 2, 1970, p.318.
Î
b) n vatra satului, pe Dealul BrOjovanului, a fost cercetată printr-un sondaj o aşezare
eneolilica cu un nivel de Iocuire din faza Cucuteni B.
C. Matasa, BCMI, 3,1938, p. 128; idem, BCMI, 33, 1940,p. 103; D. Monah, Şt. Cucpş,
op. cit., p. 98..
c) Pe J)ealul Mogoaiei a fost identificată o aşezare daco-getica,precum şi un nivel de Iocuire
din evul mediu.
C. Matasa, BCMI, 31, 1938, p. 128.
d) La cumpana apelor dintre valea rîului Cracau şi Battateşti, fntr-un loc neprecizat ca
toponim, a fost identificata o aşezare eneolitica cu un nivel de locuire din faza Cucuterii

Monah, Şt. Cucoş, op. cit., p. 98.
t
e) · n Sili.şte, pe malul riului Solomoneşti, s-au gasit resturi ceramice care indica o .zare
feudaJa.din secolele XV-XVI.
Informaţie- v: Mihailescu-Btrliba.
B.
D.

t)

Cu prilejul lucrarilor agricole, fn anul 1968, pe panta Dealului Dumbrilvioara, situat fn
marginea de sud-est a satului Ghindaoani, s-a descoperit un pumnal de fier de tip
"akinakes".
1. Mitrea, SCIV,20, 1 969, 3, p. 433 şi urm.
g) În punctul Dealul Ţintirimului, aflat fn vatra satului, cu prilejul construcţiei turnului de
apa, s-a descoperit o necropota din perioada feudalismului tfrziu, secolele XVII-XVIII.
Recunoaştere de .suprafaţa-Şt. Cucoş, 1969.

4.1 Bicaz, oraş
a) La confluenţa pfrfului Bicaz cu riUl Bistriţa, pe terasa Ciungi, la punctulBenzindrie, a fost
cercetată o aşezare din paleoliticul superior aparţinfnd gravettianului oriental.
M. Dragotescu, Carpica, 1, 1968, p. 17 şi urm; D. Popescu, SCIV, 19,1968,4,p. 678;
Şt. Cucoş, ·MemÂDtiq, 1, 1969, p. 415-416.
P
. b) e teritoriul oraşului, intr-un punct neprecizat, la �adacina unui ppm, s-au gasit 16 monede,
tntre care o tetradrabma de Ia Alexandru cel Mare şi denari imperiali romani.
L Tigara, SCN,2,1958,p. 468-469; B. Mitrea, RAR, ms., 1968; V. Mihaitescu-Btrliba,
.
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro/
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2, 1970, p. 318-319.

prilej u l unor lucrari ed il it are , în raza oraşului, s-a descoperit un tezaur de monecfr·
dacice de a rg in t , imita\ii dupa tetradrahmele lui Filip al Il-lea al Macedoniei (sec. 1 V
i.c.n.). Descoperirea a avut loc în 1980 şi 10 piese au ajuns la Muzeul Na\ional de
-\ntichită\i.
B. Mitrca şiR. V ul pe , RAR; Dosar MNA, 1980, nr. 29, f. 74.
\lemAntiq,

h albia pîrîului IJicaz în marginea oraşul ui a fost descoperita întîmplator o sabie fra gmen 
tara da t at a în secolul al XIII-lea. Piesa se ana în coteqiile muzeului din Pi:cnra Neam\.
5.

BICAZV ARDELFAN

5.1 . Bicazu Ardelean, sat, comună

L.:::ga fosta vama Bicaz (Chişirig) s-a gasit un obiect de silex aparţinînd perioadei neolit ice.
R. Vulpe, note personale, 1940; idem, RAR .

6. BICAZ CHEl
6.1 . Bicaz Chei, sat, comună

•

:. , Spre vest de sat, la capatul de est al Cheilor Bicazului, în prundişul pîrîului Bicaz, a fost
gasit un topor din epoca bronzului.
G. Teglas, OTTE, 13, 1888, p. 73; M. Roşka, Repertorium, p.39, nr. 101; Dosar MNi\,
20, 29, f.74.
:-) in punctul Bardos, prin sondajele efectuate în anii 1965-1966, a fost cercetata o aşezare
din paleoliticul superior.
M. llitri şi V. capitanu, SCIV, 18, 1967, 1, p. 63.
�) La Bicăjel, fost sat, unificat cu Bicaz Chei, a fost cercetata printr-un sondaj o aşezare
paleolitica swideriana.
M. Bitri şi V. capitanu, SCIV, 18, 1967, 1, p. 63. şi urm .
.: ) Tot la Bicajel, pe terasa pîrîului Bicaz a fost identificata şi cercetata printr-un sondaj o alta
aşezare paleolitica swideriana.
.
Sapaturi - V. Capitanu, 1968; D. Popescu, SCIV, 20, 1968, 3, p. 472.
7.

BÎRA

7.1. Bira, sat, comună
Pe terasa inferioara a Siretului, la sud de sat, au fost identificate mai multe aşezari: o aşezare
eneolitica din faza Cucuteni A, o alta de la sfîrşitul epocii bronzului - cultura Noua,
resturi ceramice carpice dintr-o aşezare din secolele 11-111 e.n., fragmente ceramice din
secolul IV e.n., precum şi fragmente ceramice dintr-o locuire feudali! tîrzie (secolele
XVII-XVIII).

N. Zaharia, M. Petrescu-Dfmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p.284.

7.2. Boghicea, sat
Pc teritoriul satului a fost gasita o amuleta de gresie. Încadrare neprecizata. Piesa a ajuns în
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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colecţia Istrati - Capşa T. Severin.
D. Berciu, RevArbiv, 5, 1 942, 1, p. 28; A. D. Alexandrescu, RAR.

8. BiR<;ĂVANI
8.1 . Birgăuani, sat, comună
a) Un sondaj efectuat fn anul 1967 de catre M. Babeş şt V. Mihailescu-Bfrliba fn punctul
Chetriş a dus la cercetarea unui nivel de locuire Criş, un altul Precucuteni, resturile
unei aşezari din faza Cucuteni A, o locuire bastarna sin secolele III-II f.e.n.
Şt. Cucoş, MemAntiq, 1, 1969, p. 416.
b) În punctul Co�tlrari, situat in centrul satului, la nord-est de şcoala generala, un sondaj
practicat de catre M. Babeş şi V. Mihailescu-Bfrliba, fn anul 1 967, a pus in evidenta o
·aşezare eneolitica cucuteniana cu nivele de locuire din fazele Cucuteni A şi A-B, resturi
cer&mice Horodiştea tfrzie şi un vas din epoca bronzului-cultura Costişa.
Şt. Cucoş, MemAntiq, 1 , 1969, p. 416.
c) Unga grajdurile fostului C.AP., fn vatra satului, s-au gasit resturi ceramice dintr-o aşezare
din secolul IV e.n. de tip Sfntana de Mureş.
Informaţie V. Mihailescu-Bfrliba.
d) Pe Dealul Chicera, fn anul 1965, cu prilejul lucrarilor agricole, au fost descoperite doua
tezaure de denari romani imperiali, precum şi resturile unei aşezari La Tene din secolele
II-III e.n.
·
B. Mitrea, Dacia, N.S., 1 0, 1968, p. 406; V. Mihailescu-Bfrliba, Carpica, 1, 1968, p. 209
şi urm.; idcm, Carpica, 2, 1969, p. 157 şi urm.; idem, MemAntiq, 2, 1 970, p. 316.
e) Pe Dealul Osoi s-au descoperit doua morminte "a ciste" din lespezi de piatra aparţinind
culturii amforelor sferice. Tot aici s-au gasit un topor de piatra neolitic, perforat şi
fragmente ceramice din epoca bronzului - cultura Costişa.
Cercetare de teren-A. Buzila; Şt. Cucoş, AMN, 19, 1982, p. 254.
Î
f) n punctele Siliştea Mare şi Siliştea Mică, lfnga sat s-au ga�it resturi ceramice din perioada
feudalismului dezvoltat, secolele XIV-XV.
Informaţie V. Mihailescu-Bfrliba.
g) La ieşirea din Bfrgauani, spre satul Certieni, in punctul Poiana s-au cules fragmente
ceramice din epoca bronzului, geto-dacice şi din perioada feudalismului tirziu, secolul
al XVIII- lea.
Informaţie V. Mihailescu-Bfrliba.

8.2. Homiceni, sat
a) În punctul Siliştea s-au gasit fragmente ceramice La Tene din secolele I-II e.n. şi din
perioada feudalismului dezvoltat, secolele XV-XVI .
N. Zaharia, M. Petrescu-Dfmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p.289.
b) Pe terenul locuitorului Niţu 1. Filip s-au gasit fragmente ceramice neoliticc şi un topor de
piatra neperforat. Cultura şi faza neprecizate.
Informaţie - A Buzila.
c) La ieşirea din sat, spre Talpa, pe ogorul de lfnga iaz, a fost descoperit la stringerea recoltei,
un mic tezaur de denari romani imperiali.
Cercetare de teren - Şt. Cucoş, 1979.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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teritoriul satului se semnalează o aşezare eneolitica cu ceramica pictata, cultura
Cucuteni,faza neprecizata.
V. Tufescu,BSRG, 59, 1940, p. 354.

1 numit Dealul din Mijloc s-au gasit resturi ceramice ale unei aşezări din cultura
Precucuteni şi o alta din faza Cucuteni A.
. Zaharia,M. Petrescu-Dîmbovi\a şi Em. Zaharia,op. cit.,p. 295; S. Marinescu-Bflcu,
Cultura Precucuteni pe teritoriul României, Bucureşti, 1974, p. 1�9.

. Bălăneşti, sat
eritoriul satului,în anul 1958,s-a gasit un tezaur de denari romani imperiali cu monede
vremea lui Commodus.
B. Mitrea, SCIV, 7, 1956, 1-2, p. 161; idem, SCIV, 10, 1959, 1, p. 158.
·

·

vatra satului au fost gasite fragmente ceramice dintr-o aşezare din epoca bronzului,
ltura Costişa.
ul iazului din marginea de nord a satului s-au gasit fragmente ceramice şi doua vase
la sfirşitul epocii bronzului-cultura Noua.
Cercetare de teren-V. Mihailescu-Bîrliba, 1968.
tm vest de sat, spre Hîrtop, pe Dealu� Bti.lăneşti s-au gasit resturile unei aşezări
neolitice,cultura Cucuteni, cu nivele de locuire din fazele A-B şi B.
Cercetare de teren-Şt. Cucoş, 1972.

satului, în gradina locuitorului Focşaneanu Neculai, a fost cercetata o aşezare
ma.
Babeş, SCIV120, 1969,2, p. 195 şi urm,
Dealul Nedeia, la 2 km nord-est de sat, s-au efectuat sapaturi într-o aşezare întinsa
es-au identificat: un nivel de locuire Precucuteni III, un altul din faza Cucuteni Az
·o aşezare extinsa din etapa Cucuteni Bt din care au fost cercetate 38 de locuinţe. Tot
s-au gasit resturi ceramice din perioada de tranziVe de la eneolitic la epoca broni. un nivel sporadic Horotliştea tîrziu, fragmente ceramice şi o ceaşca din epoca
ului-cultura Costişa, iar la sud, pe panta larga a dealului, s-au cules- resturi
·ce din perioada feudalismului dezvoltat, secolul al XVI-lea.
turi-Şt. Cucoş, 1969, 1972, 1975, 1982-1985; A Ni\u, Şt. Cucoş, D. Monah,
emA.ntiq, 3; 1971,p.ll şi urm.; Şt. Cucoş,MemAntiq, 1,1969, p. 411-; idem, MemAn.
2, 1970, p. 101 şi urm.; idem, MemAntiq, 3, 1971, p. 65 şi urm.; idem, Carpica, 5,
p. 91 şi urm.; idem, SCIV, 24, 1973, "/-, p. 207 şi urm.; idem, MemAntiq, 4-5,
972-1973, p. 67-68; idem, SCIV, 25, 1974, 1, p. 125, şi urm.; idem, FCB, 1983.
ginea satului Ia est de sediul fostului C.AP. şi în ime�iata vecinatate, a fost
cata o necropota de tip Sfntana de Mureş, din secolul IV e.n.
Cercetari de teren- V. Mihailescu-Bîrliba şi M. Babeş.
•

·

·

·

ul de la Baratca spre Bîrgauani, în dreptul satului Certieni, pe terenul din partea
ga a şoselei, s-au gasit resturi de vase şi aşchii de silex dintr-o aşe�re Cucuteni A.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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Cercetare de teren-Şt . Cucoş, 1975.

8.7.

Vlădiceni, sat

a) Cu prilejul construirii unui pod, la intrarea fn sat, a fost descoperit un tezaur monetar
compus din denari romani imperiali.
R. Vulpe, note personaie, 1952; idem, RAR; C. Matasa şi B. Mitrea, SCN, 1, 1957, p.
475; V. Mihăilescu-Bîrliba, MemAntiq, 2, 1970, p. 316.
b) Pe Bîtca Vlădiceni, situata în marginea de nord-est a satului au fost gasite resturi ceramice
care indica existen\a unei aşezari eneolitice din faza Cucuteni A şi o bogata locuire La
Tene din secolele II-III e.n.
Cercetari de teren-Şt. Cucoş, 1972.
c) În-punctul La Izvor, pe terasa Pîrîului Pietrelor, s-au recoltat resturi ceramice aparţinînd
feudalismului tîrziu, secolele XVII-XVIII.
Cercetare de teren- Şt. Cucoş, 1972.
d) În vatra satului s-au gasit fragmente ceramice şi citeva pipe de lut ars, care indica o locuire
feudala tfrzie, din secolul al XVII-lea.
Cercetare de teren-Şt. Cucoş, 1981.

c) La nord de Bilca VUidiceni, pc un loc numit Ţarina 7'iganului, s-au gasit un gît de amfora
şi resturi ceramice carpice din secolele II-III e.n.
Cercetare de teren-ŞI. Cucoş, 1984.

9. BODEŞTI
9.1 . Bodeştii deJos, sat

a) Pc malul stîng al rîului Cracau, în punctul Ceta\uia se afla cunoscuta aşezare Frumuşica,

menţionata şi în raspunsurife fnvaVIlorilor la Chestionarul lui Al. Odobeseu. Sapaturile
efectuate aici de catre C. Matasa, în anii 1939-1942, au pus în eviden\a nivele de locuire
Cucuteni A, A-D şi B, un fragment ceramic aparţinfnd culturii amforelor sferice,
precum şi resturi ceramice geto-dacice din secolele 1 f.e.n.-1 e.n.
Raspunsurile la Chestionarul lui Al. Odobescu, BAR, Secţia manuscrise, t. 6. ms. 228,
f. 452; C. Matasa, Frumuşica, Bucureşti, 1946; Şt. Cucoş, AMN, 19, 1982, p. 2..'i5; idem,
MemAntiq, 9-11, p. 144.

b) Pe teritoriul satului a fost descoperit un t ezaur monetar cu denari imperiali romani, care
s-a pierdut înainte de 1940.
C. Matasaşi D. Mitrea, SC N,1, 1957,p. 476; V. Mihailescu-Bîrliba, MemAntiq, 2, 1970,
p. 315.
c) În imediata vecinatate a aşezarii de la Ceta\uia, pe platoul de la nord, se afla o aşezare de
la sfîrşitul epocii bronzului -cultura Noua.
Cercetare de teren-ŞI. Cucoş, A. lluzila, 1969.
d) Pe teritoriul satului s-au gasit doua monede romane, una de la Antonius Pius şi alta de la
Marcus Aurelius. Probabil ca şi acestea fac parte din tezaurul pierdut.
C. Matasa şi B. Mitrea, SCN, 1, 1957, p. 476.

9.2. Oşlobeni, sat.
Pe terasa rfului Cracau, fn punctul numit /,a Comori, spre satul Cracaoani, a fost gasit un
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topor de piatra şlefuil. Cultura neprecizata.
Informa�ie- V. Mihailescu-Bîrliba.

1 O. BORLEŞTI
1 0.1 . Borleşti, sat, comună.

a) În punctul Urseşti, pe terasa superioara a pîrîului Ncchit s-au descoperit resturile unei
aşezări din epoca bronzului.
C. Matasa, BCMI, 31, 1938, p. 127;

R. Vulpe, ALPR, 1934-1935, p. 40.

b) În marginea de sud-est a satului, pe Dealul Mare, s-au găsit resturi ceramice geto-dacice.
La limita de sud a dealului, pe un pinten cu pante abrupte, înalte, înconjurat de apele
pfrfulu1 Nechit la est şi ale Pîrîului Podului la sud, pe locul numit Capul Dea/11/ui sau
La Verdeş, a fost cercetata, printr-un sondaj, o aşezare cu un nivel sporadic Cucuteni
B.
R. Vulpe, note personale, 1936; idem, RAR, ms., 1968; Gh. Dumitroaia, MemAntiq,
6-8, 1981, p. 342; Săpături-ŞI. Cucoş.

c) Pe Dealul Cucului, în vatra satului, s-au gasit, pe proprietatea locuitorului Trifan Leonard,
fragmente ceramice apaqinînd culturii Criş (M. Zamoşteanu, 1959). Tot pe acelaşi
deal, dar spre nord şi în curtea bisericii, s-au descoperit fragmente ceramice din epoca
bronzului-cultura Costişa şi s-a identificat o aşezare cucuteniana din faza 13.
N. Zahmia, M. Petrescu-Dimbovita şi Em. Zaharia, op. cit., p. 359. nr. 463; Cercetare
de teren--' Şf. Cucoş, 1977.

d) O aşezare cucuteniana a fost identificata pc Dealul Cetifţuia de pe teritoriul satului. S-a
precizat aici un nivel de locuire din faza Cucutcni A, dar nu este exclusă şi prezenta
unui nivel din faza Cucuteni A-B.
Cercetare de teren- Şt. Cucoş, 1977.

e) În satul nou, într-un punct neprecizat, s-au descoperit resturi ceramice dintr-o aşezare
geto-dacica şi monede romane izolate.
C. Matasă, BCMI, 31, 1938, p. 127.

f) Pe terasa rîului Nechit, în punctul numit de localnici Horga, s-au descoperit fragmente
ceramice dintr-o aşezare corespunzatoare provinciei Dacia, secolele 11-111 �.n.
N. Zaharta, M. Petrescu-Dîmbovi�a şi Em. Zaharia, op. cit., p. 359, nr. 466.
g) În punctul Valea Galbeaza, situat la sud de Dealul Ca�în, spre satul Ruseni, s-au identificat
resturile unei aşezări carpice din secolele II-III e.n.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmbovi�a şi Em. Zaharia, op. cit., p. 360, nr. 466.
h) Pe terasa inferioara a pîrîului Nechit, între Borleşti şi Ruseni, pe un pinten al Dealului
ca�în, în punctul La Stînci, se afla o aşezare Cucuteni B din care s-au recoltat fragmente
ceramice şi un vas. Sondajul efectuat de noi a aratat ca aşezarea are un strat foarte
sub�ire, probînd o locuire temporara.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dimbovita şi Em. Zaharia, op. cit., p. 360, nr. 466; Şt. Cucoş,
FCB.

i) La vest de punctul La Stînci, pe un pinten jos, în locul numit Gropile Ctlţînului, s-a identificat
o asezare eneolitica cu nivele de locuire Cucuteni A, A-B si B.
ceicetare de teren-ŞI. Cucoş, 1975.
•

j) O aşezare din epoca bronzului a fost descoperita la 2 km sud de sat, în punctul Smida.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dimbovita şi Em. Zaharia, op. cit., p. 360, nr. 466.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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k) Pe Dealul Runcu, punct men\ionat şi în raspunsurile înva\atorilor la Chestionarul lui Al.
Odobescu, a fost cercetata, printr-un sondaj, o aşezare din epoca bronzului, cultura
Costişa. Tot aici s-au identificat resturi ceramice Precucuteni II şi a fost descoperit un
depozit de topoare de arama şi bronz.
Sapaturi-M. Florescu; D. Popescu, SCIV, 20, 1969, 3, p. 475; M. Zamoşteanu,
ArhMold, 2-3, 1964, p. 453 şi urm.; Şt. Cucoş, SCIVA, 29, 1978, 4, p. 579-582.

1) În curtea sediului fostului C.A.P. Borleşti, pe terasa joasa a pîrîului Nechit, a fost identifi
cata o aşezare cucuteniana, faza neprecizata.
Cercetare de teren-ŞI. Cucoş, 1975.

m) Pe dealul Purice n i/or, aflat la sud-vest de sat, se afla o aşezare ell&Oiitica cu nivele de
locuire Cucuteni A şi A-B, o aşezare de la sfîrşitul epocii broJUului-cultura Noua şi
tot .aici a fost descoperit un tezaur de denari imperiali romani cu 1154 1Jiese aflate
într-un vas de factura carpica.
Informa\ie-V. Mihllilescu-Bîrliba; B. Mitrea, SCIV, 16, 1965, 3, p. 382; idem, Dacia,
N.S., 8, 1964, p. 382; V. Mihllilescu-Bîrliba SCN, 4, 1 968, p. 457; idem, MemAntiq, 2,
1970, p. 317.
n) La intrarea în satul Borleşti, pe locul numit Bi1 cani, s-au cules resturi ceramice neo
litice-cultura şi faza neprecizate, fragmente ceramice geto-dacice şi din perioada
feudalismului dezvoltat.
Informa\ie- V. Mihllilescu-Bîrliba.

o) La podul peste pîrîul Nechit, în vatra satului, în apropiere de şoseaua spre Tazlau, a fost
găsit întîmplator un topor de fier din perioada feudala.
p) În vatra satului, din puncte neprecizate, se semnaleaza descoperirea unor monede romane
izolate, un vîrf de sageata de silex şi un mormînt "a ciste" din lespezi de piatra.
R. Vulpe, RAR.

r) La 1 km sud de locul Capul Dealului (La Verdeş), spre Tazlau, in punctul Piciornl lui
Clofcă, pe un teren jos înconjurat cu şanţuri, se afla o aşezare hallstattiana.
Cercetare de teren-Şt. Cucoş, 1975.

1 0.2. Şovoaia, sat
În fostul sat Balan, unificat cu satul Şovoaia, in marginea de nord-est a satului, in vecinătatea
locului Podullui Bi1/an s-a identificat o aşezare La Tene din secolele II-III e.n., o aşezare
prefeudala din secolele V-VII e.n. şi feudal timpuriu, secolele XIII-XIV.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dfmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 359, nr. 463; 1. Mitrea,
Carpica, 1, 1968, p. 252, 254; idem, Carpica, 1 2, 1980, p. 1 30.

1 0.3. Mastacăn, sat
a) Pe Dealul Grniu/ui , menţionat şi in raspunsurile invaţatorilor la Chestionarul lui Al.
Odobescu, situat între pîraiele Mestecaneasa şi Bîrnova, se afla o aşezare Cucuteni A
H. Dumitrescu, RAR.
b) O aşezare eneolitica din faza Cucuteni A a fost depistata pe Dealul Osoiu/ui, spre satul
Chintinici.
C. Matasa, BCMI, 31, 1938, p. 1 25; H. Dumitrescu, RAR.
·

c) O aşezare eneolitica din faza Cucuteni A a fost identificata pe Dealul Magura în punctul
B/anc.
C. Matasll, BCMI, 3 1 , 1938, p. 1 2..'i.
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j) În vatra satului, pe terenul de lînga biserica, a fost gllsit întîmpllltor un topor de piatra din
epoca bronzului.
Informaţie- V. Mihailescu-Bîrlioo.

·

e) Pe locul numit Poiana Puiului s-au gasit resturi ceramice neolitice, cultura şi faza nepre
cizate, precum şi o aşezare de la siTrşitul epocii bronzului, cultura Noua.
Cercetare-A Buzila.

f) În punctul Locul lui Nae, pe teraSa pîrîului Cacaina, s-au gasit resturi ceramice feudale din
secolul al XVI-lea.
Cercetare de teren şi informatie-A. Buzila.

b) În punctul numit La Cimitir s-au descoperit fragmente ceramice din secolul IV e.n.
Cercetare de teren si informatie- A Buzita.

1) În marginea de nord a satului, în gradina locuitorului C. Neamţu, la poalele Dealului
.

'

'

Carpan, cu prilejul saparii unui beci, în anul 1977, a fost descoperit un mormînt "a
ciste" din lespezi de piatra aparţinînd culturii amforelor sferice.
Cercetare- V. Mihaileseu-Bîrliba; Şt. Cucoş, MemAntiq, 9-11, 1985, p. 143-144.

J) Într-un k1c neprecizat, pe teritoriul satului, se semnaleaza o aşeiare neolitica cu ceramiea
k)

pict<Ha, cultura Cucuteni, faza neprecizata. ·
V. Tufescu, BSRG, 59, 1940, p. 354.

La

marginea satului, unde s-au gasit cqiva denari romani datînd din secolul 1-11 e.n., un
sondaj arheologic a depistat o aşezare carpica din secolele II-III e.n.
V. Mihailescu-Bîrliba, MemAntiq, 3, 1971, p. 587.

11. BOTEŞTI
1 1 .1 . Boteşti, sat, comună

a) Pe teritoriul satului a fost gasit un denar roman imperial de la Lucilla. Piesa a figurat în

expoziţia din anul 1906 de la Bucureşti şi a ajuns apoi in colecţia Muzeului Nalional de
Anlichitaţi.
B. Mitrea, RAR, 1968.

b) Într-un punct neprecizat, pe teritoriul satului, se semnaleaza o aşezare cu ceramică pictata,
cultura Cueuteni.
V. Tufescu, BSRG, 59, 1940, p. 354.

11 .2. Văleni, sat

a) În vatra satului s-au gasit resturile unei aşezari eneolitice, cultura şi faza neprecizate,

precum şi resturi ceramice din perioada de tranziţie la epoca bronzului, cuii ura Horo
diştea.
V. Ursachi, Carpica, 1, 1968, p. 117; idem, Materiale, 9, 1970, p. 265; N. Zaharia, M.
Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 2%.

�)La inceputul secolului a fost descoperit un tezaur compus din 3760 denari imperiali romani,
din care doar 10 piese au ajuns in colecţia Muzeului Naţional de Antichităli.
V. Pârvan, AR, s. Il, 36, 1913-1914, Desb. 152; idem, ArhAnz, 1914, p. 431-432; Dosar
MNA, 1914, nr. 36; H. Dumitrescu, RAR.

:) Pe teritoriul satului se semnaleaza un tezaur de dcnari imperiali romani pierdut în condi\ii
necunoscute.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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B. Mitrea, Dacia, N.S., 1, 1957, p. 231; ictem, SCI V, 7, 1956, 1- 2, p. 161-167; Gh.
Poenaru-Bordea, V. Mihailescu-Bîrliba şi Al. Artimon, SCI V, 19, 1968, 4, p. 598; Gh.
Hichir, Dacia, N.S., 11, 1967, p. 221; V. Mihailescu-Bîrliba, MemAntiq, 2, 1970, p. 318.
Este probabil acelaşi tezaur cu cel menţionat de V. Parvan şi H. Dumitrescu.

d) Tot pe teritoriul satului, în punctul numit La Bolocan, s-au dezvelit resturile unei aşezari
din prima epoca a fierului (Hallstalt), resturi carpice din secolele II-III e.n. şi dintr- o
aşezare din secolul IV e.n.
ŞI. Cucoş, Mărturii, p. 39.

e) Pe Dealul CetăJii s-au cules aşchii de menilit şi silex uşor patinate care probeaza o locuire
din paleoliticul final. Tot aici a fost identificata o aşezare cucuteniana, faza neprecizata,
resţuri materiale ale unei aşezari de la sfîrşitul epocii bronzului, cultura Noua, precum
şi o fortificaţie cu doua şanţuri şi val, probabil feudale.
V. Ursachi, Materiale, 9, 1970, p. 269; Şt. Cucoş, Mărturii, p. 39.

f)

La

0,5 km sud de sat, lînga Pîrîul Şarpelui, pe Dealul lui Di1nilă, s-a descoperit o aşezare
din epoca bronzului cu un nivel apaqinînd culturii Costişa şi un altul culturii Noua.
V. Ursachi, Carpica, 1, 1968, p. 117; idem, Materiale, 9, 1970, p. 265; Şt. Cucoş,
Mărturii, p. 39.

g) În vatra satului, pe un platou de lînga şcoala generala, s-a descoperit o aşezare eneolitica,
cultura Cucuteni, faza A şi resturi ceramice din perioada feudalismului tîrziu.
V. Ursachi, Carpica, 1, 1968, p. 117; idem, Materiale, 9, 1970, p. 265; Şt. Cucoş,
Mărturii, p. 39.

·

h) La 3 ·km nord de sat pe terasa superioara a rîului Moldova, la locul numit La Humărie a
fost cercetata o aşezare eneolitica cucuteniana din etapa Cucuteni Bt.
V. Ursachi, Carpica, 1, 1968, p. 117; idem, Materiale, 9, 1970, p. 265; Şt. Cucoş,
Mărturii, p. 39.
i) Pe platoul numit de localnici Între AdîncaJi, situat spre est de sat, limitat de pante abrupte,
fn anul 1959 a fost cercetata o aşezare Cucuteni A
V. Ursachi, Carpica, 1, 1968, p. 117; idem, Materiale, 9, 1970, p. 265; N. Zaharia, M.
Petrescu-Dfmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 297; Şt. Cucoş, Mărturii, p. 39.

j) Pe panta lina a dealului numit IA moarl1, situat între Pîrîul Şarpelui şi Adfncata, pe o.
suprafaţa de aproximativ 5 ha se afla o aşezare şi o necropola carpica din secolele 11-111
e.n. Din necropola au fost cercetate peste 600 morminte. În cadrul aşezarii carpice s-a
descoperit si un mormfnt de inhumatie din secolele IX-XI.
V. Ursacbi Carpica, 1, 1968, p. 117 i urm.; idem, Materiale, 9, 1970, p. 265; 1. Ioniţa
şi V. Ursachi, SCIV, 19, 1968, 2, p. 211 şi urm.; 1. Mitrea, Carpica, 12, 1980, p. 136;
Şt. Cucoş, MArturii, p. 40.

,'

Ş

11..3. David, sat
Pe teritoriul satului a fost descoperita şi cercetata printr-un sondaj o necropota carpica din
secolele 11-111 e.n.
Informaţie-V. Ursachi; Şt. CUcoş, MemAntiq, 3, 1971, p. 479-480.

12. BOZIENI
12.1. Bozieni, sat, comună
a) În marginea localitatii, fn fostul catun Buda, a fost descoperita şi cercetata printr-un sondaj
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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o aşezare feudală datfnd din secolele XV-XVI.
Sapaturi inedite - D. Hordila; Şt. Cucoş, MemAntiq, 4-5, 1972- 1973, p. 301 .

12.2. Cuci, sat
vatra satului s-au gasit resturi ceramice La Tene, fragmente ceramice dintr-o aşezare din
secolul IV e.n. si feudale tîrzii.
N. Zaharia, sciv, 6, 1955, p. 908.

13. BRVSTVRI - DRĂGĂNEŞTI
13.1 . Brusturi, sat
) Pe Dealul Crucii, spre Oglinzi, �a nord de sat, s-au gasit doua topoare de silex din perioada
de tranzi\ie de la eneolitic la epoca bronzului, un topor de piatră din epoca bronzului
şi resturile unei aşezări din faza Cucuteni A.
Cercetare de teren- Şt. Cucoş, 1977.
) În vatra satului, în gradina . locuitorului Nicolae Ionel, in partea dreapta a drumului
Brusturi-Draganeşti, s-a gasit un gft de amfora şi fragmente ceramice din secolele II-III
e.n.
Cercetare de teren-Şt. cU�ş, 1977.
·

13.2. Drăgăneşti, sat

a) În anul 1936, locuitorul Gh. Ungureanu a gasit, pe teritoriul satului, într-un punct
neprecizat, un interesant topor de lupta, similar cu topoarele miceniene. Riesa se afla
în colec\iile Muzeului din Fălticeni.
M. Petrescu-Dîmbovi\a, RAR
) La 2 km sud-vest de sat, pe Dealul Poiana, se afla o aşezare eneolitică din faza Cucuteni
A şi o alta din faza Cucuteni A-B.
Cercetare de teren - Şt. Cucoş.
.

1 3.3. Poiana, sat
) Pe teritoriul satului s-a gasit un topor de silex, fragmentar, cioplit pe ambele fe\e şi retuşat
în zona tăişului.
H. Dumitrescu, RAR
) în punctul La Sărături, la intrarea în padurea Poiana, fn marginea satului, s-au gasit resturi
ceramice dintr-o aşezare carpica din secolele II-III e.n.
.

13.4. Tîrzia, sat
1

Pe terasa inferioara a pîrîului Tirzia, a fost descoperita o aşezare eneolitica din faza
Cucuteni A
N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmbovi\a şi Em. Zaharia, op. cit., p. 295. Probabil pe acelaşi
loc au fost găsite şi doua topoare plate, şlefuitc, semnalate de H. Dumitrescu în RAR
) în apropiererea satului, pe Dealul Cre\oaia, în punctul numit Olăreni, s-au găsit resturi
ceramice dintr-o aşezare eneolitica din faza Cucuteni A.
Cercetare de teren - Şt. Cucoş, 1977.
c) În punctul Lutărie, pc terasa pîrîului Tirzia, pe deal spre satul Groşi, s-au găsit resturi
.
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osteologice de mamut şi aşchii de silex patinat. Materialele se afla in colecţia şcolii din
satul Poiana.
Informa\ie - N. Paduraru.
d) Pe locul sateanului Ion Cornila, la 200 m sud de sat, a fost iden!ificat un grup de tumuli
aplatizaţi. Sapaturile întreprinse de catr:e V. Mihailescu-Bîrliba au indicat o necropola
tumulara contemporana cu aceea de la Branişte-Vinatori Neamţ.

1 3.5. Rîşca, sat
Pe teritoriul satului a fost semnalata o aşezare eneolitica cu ceramica pictata. Cultura
Cucuteni, faza şi locul neprecizate.
V. Tufescu, BSRG, 59, p. 354; H. Dumitrescu, RAR.

1 3.6. Şoimăreşti, sat

În apropierea satului, pe Dealul Oniceni, a fost identificata o aşezare din secolul IV e.n. de
tip Sintana de Mureş.

1 3.7 Orteşti, sat
În marginea de nord a satului, la hotarul cu judeţul Suceava, au fost descoperite şi cercetate
ruinele unei cuqi feudale din secolele XV-XVI.
Sapaturi-Lia şi Adrian Ba!rîna.

1 4. CEAHlĂU
1 4.1 . Ceahlău, sat, comună
Cu prilejul cercetarilor complexe din zona lacului de acumulare al l lidrocentralei Bicaz, au
fost descoperite mai multe puncte cu res!uri arheologice pe ·masivul Ceahlau, precum
şi in raza comunei.
a) În punctul Dîrţu, pe masivul Ceahlau, s-au cerce!at resturi de locuire din paleoliticul
superior apaqinînd aurignacianului şi gravettianului oriental.
b) În punctul Cetăţica sondaje stratigrafice au pus in evidenţa nivele de locuire din paleoliticul
superior aparţinînd szeletianului, aurignacianului şi gravettianului oriental.
c) Resturile unei locuiri paleolitice din perioada gravettianului au fost descoperite in punctul
Podiş.

d) O alta locuire din paleoli!icul superior, apaqinînd tot gravettianului oriental a fost cercetata
în locul numit BojU Mic.
e) O aşezare de la sfîrşitul paleoliticului, apaqinînd swiderianului, a fost cercetata prin
sapaturi în punctul Poiana "La Scaune".
f) În punctul Cremeniş a fos! cerce!at un alt nivel de locuire din paleoliticul superior apaqinînd
gravettianului oriental.
g) În satul Ceahlau cercetarile efec!uate la Palatul Cnejilor au pus în evidenţa resturi
materiale din secolul al XVII-lea şi morminte din perioada feudalismului tîrziu.
h) Tot în satul Ceahlau, la Schitişor, au fost cercetate morminte din perioada fcudalismului
dezvoltat (secolul al XVI-lea) şi o locuire feudali\ !îrzic din secolul al XVII-lea.
C. S. Nicolaescu-Piopşor şi M. Petrcscu-Dîmboviţa, Materiale, 5, 1 �";9, p. 45-57; SCIV,
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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9, 1959, 2, p. 265-275; SCIV, 10, 1960, 2, p. 23 1 -232; C. S . Nicolaescu-Plopşor şi calah.,
Materiale, 6, 1959, p. 57 -58 63.
,

1 4.2. Bistricioara, sat
�

punctul Lutărie a fost cercetata printr-un sondaj o aşezare din paleoliticul superior cu
nivele de locuire din aurignacian, gravettian şi swiderian.
C. S. Nicolaescu-Plopşor şi M. Petrescu-Dîmboviţa, Materiale, 5, -1959, , p. 45 şi urm.;
idem, Materiale, 6, 1959, p. 57 şi urm.; idem, Materiale, 7, 1961, p. 37 şi urm.; C. S.
Nicolaescu-Plopşor, Al. Paunescu, FI. Mogoşanu, Dacia, N.S., 10, 1966, p 5 şi urm.
'

.

1 5. CÎNDEŞTI
1 5.1 . Cîndeşti, sat, comună
Pe teritoriul satului a fost gasita o moneda dacica care imita un denar de la Filip al II-lea.
în vatra satului, într-un punct neprecizat, locuitorul Sfrbu a gasit un tezaur compus din
288 denari imperiali romani, de Ia Nero pfnli Ia Severus Alexandru. Descoperirea a avut
loc în 1950.
C. Matasa şi B. Mitrea, SCN, 1, 1957, p. 475-476; B. Mitrea, SCIV, 7, 1956, 1 -2, p. 161;
idem, SCIV, 8, 1957, 1 4, p. 1 75; V. Mihailescu-Bîrliba, MemAntiq, 2, 1970, p. 318.
Pe Dealul Varnifelor numit şi Dealul Ponoarelor, se afla o întinsa aşezare geto-dacica. Aici
a fost practicat un sondaj de catre C. Matasa în anii 1943 şi 1946.
C. Matasa, BCMI, 3 1, 1 938 p. 128; Dosar MNA, 1 946, nr. 660 şi 1950, nr. 188; VI.
Dumitrescu, RAR.
În apropierea satului, pe Dealul CetăfUia, se semnaleaza o aşezare din perioada L a
Tene-ului getic.
Informaţie- V. Mihailescu-llîrliba.
r D apropierea podului peste pîrîu! Dragova, pe un ogor, s-a gasit un denar de Ia Domiţian,
iar fn punctul Sub CetăfUie un alt denar de la Hadrianus.
B. Mitrea, SCIV, 7, 1 956, 1-2, p. 161; C. Matasa şi B. Mitrea, SCN, 1, 1957, p. 476; V.
Mihllilescu-Bfrliba, MemAntiq, 2, 1 970, p. 3 18.
Pe locul numit La Cerdac s-au cules fragmente ceramice care indica o aşezare geto-dacica.
Informaţie- V. Mibailescu-Bîrliba.
-

,

1 6. COSTIŞA
1 6.1 . Costişa, sat, comună
în fostul sat Zbereşli, contopit cu satul Costişa, spre Buhuşi, pe Dealul Stanciului, a fost
cercetata, prin sondaje, o aşezare eneolitica cu nivele de locuire Precucuteni III şi
Cucuteni A
C. Matasa, BCMI; 3 1 , 1 938, p. 120; S. Marinescu-Bîlcu, op. cit., p. 1 57.
) La 2 km vest de Dealul Stanciului, pe terasa superioara a rfului Bistriţa, fn punctul Cetăţuia,
a fost cercetata prin sapaturi o aşezare fortificata din epoca bronzului, devenita epo
nim!i pentru cultura Coslişa, în care au fost descoperite şi nivele de Iocuire Precucuteni
şi Cucuteni A
C. Matasa, BCMJ, 31, 1938, p. 121; Al. Vulpe şi M. Zamoşteanu, M11teriale, 8, 1 962,
·
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p. 309; Al. Vulpe, Dacia, N.S., 5, 1961, p. 1 13 şi urm.

c) În punctul Dealul Urlatului, pe terasa superioara a rîului Bistriţa, la 2 km est de satul
Costişa, a fost descoperita şi cercetata de catre R. Vulpe şi C. Matasa, fn anii 1937 şi
1945, o aşezare cu nivele de locuire Precucuteni III, Cucuteni A, A-B şi B.
C. Matasa, BCMI, 31, 1938, p. 120- 121; VI. Dumitrescu, RAR.

d) În vatra satului, pe terasa din stfnga a rfului Bistriţa, pe Dealul Bisericii, cunoscut şi sub
numele de Dealul Moie n ii, a fost cercetata o aşezare Cucuteni B de catre C. Matasa,
R . Vulpe şi Ee. Vulpe în 1937 şi 1938. Sînt identificate niveluri de locuire Precucuteni ·
III, Cucuteni A, A-B şi B.
C. Matasa, BCMI, 31, 1938, p. 128; S. Marinescu-Bîlcu, op. cit., p. 157; Şt. Cucoş, FCB.

e} În vatra satului a fost descoperit un tezaur de monede romane. Tezaurul s-a pierdut fn :
condiţii necunoscute. S-a pastrat doar un denar republican roman.
,
C. Matasa şi B. Mitrea, SCN, 1, 1975, p. 475; C. Matasa, SCIV, 19, 1968, p. 177; V.
1
Mihailescu-Bîrliba, MemAntiq, 2, 1970, p. 315.

f) În vatra �atului, în gradina locuito�uiui Gh. Munteanu, în locul numit La Corha n 4, a fost
_
tdenttficata o asezare Cucutenr A.
Cercetare de teren-Şt. Cucoş, 1976.

1 6.2. Mănoaia, sat

·

i

1
1

/

Pe terasa din stînga a rîului Bistriţa, la vest de sat, a fost identificata prin sapaturi o aşezare :
cu mai multe nivele de locuire. Un nivel aparţine eneoliticului, cultura Cucuteni, faza ·
B, iar alte doua nivele corespund unei locuiri prefeudale, respectiv secolele IV-V şi
secolul VI e.n.
D. Gh. Teodor, V. Cl!pitanu şi 1. Mitrea, Carpica, 1, 1968, p. 223 şi urm.; 1. Mitrea,

Carpica, 12, 1980, p. 132.

17. DOBRENI
1 7.1 . Dobreni, sat, comună
a) În anul 1936 VI. Dumitrescu a efectuat sapaturi pe Dealul Miittihuia într-o aşezare
cucuteniana cu nivele de locuire din fazele Cucuteni A, A-B şi B.
C. Matasa, BCMI, 1938, 97, p. 31-32; VI. Dumitrescu, ED, 1930, p. 260, harta; ŞL
Cucoş, FCB.
b) Prin anii 1910-1920, pe teritoriul satului, a fost descoperit un tezaur de denari imperia�
romani.
C. Matasa, AR, 53, 1942-1943, p. 1 17.

c) În vatra satului, pe Dealul Cucului, elevii şcolii din localitate au cules fragmente ceramice
care indica existenţa unei aşezări cucuteniene cu nivele din fazele Cucuteni A, A-B �
B. Materialul se afla în colecţia şcolii generale din Dobreni.
Informaţie de la Şcoala generala din Dobreni.
d) În apropierea satului, spre Almaş, pe Dealul lui Biircuf, a fost descoperita o aşezare
Cucuteni B în care C. Matasa a cercetat o locuinţa, gasind urmele parilor de la
constructie.
C. Matasa , Frumuşi"ca, p. 4; Şt. Cucoş, FCB.
e) La intrarea fn sat, pe partea dreapta a şoselei Piatra Neamţ-Tg. Neamţ, pe malul pîrîului
Almaş erodarea terenului a dus la descoperirea unei aşezari carpice din secolele II-III
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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e.n.
Recunoaşteri de suprafaţa-Şt. Scorţanu.

17.2. Căşăria, sat
În vatra satului, în punctul La Horaifil, a fost identificata o aşezare din perioada geto-dacica

_ 17.3. Nqreşti, sat
a) fn punctul Cetilţuia a fost depistata o aşezare dintr-o perioada neprecizata. Recunoaşterile
de teren ale lui A. Buzita au precizat o aşezare din neoliticul timpuriu-cultura Criş.
C. Matasa, BCMI, 1938, 97, p. 33.
b) O alta aşezare din neoliticul timpuriu, cultura Criş, a fost identificata fn punctul Piciorul
Crucii.
C. Matasa, BCMI, 1938, 97, p. 33; recunoaşteri de suprafaţa-A. Buzila.
c) fn vatra satului, în gradina locuitorului Vasile Grozan, s-au gasit resturile unei aşezari La
Tene, de factura carpica, din secolele 11-111 e.n.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dfmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 373, nr. 526 b.
d) Într-o serie de puncte cunoscute sub toponimele locale: Cetăţuia în cioate, Piriu/ Şchiopu
lui, Pîrîul Bordeielor, Dealul Bordeielor şi Pfnul Cillugliriţei, C. Matasa menţioneaza în
BCMI descoperirea unor aşezari cu ceramica rudimentara, nedatate, iar în mqnografia
Frumuşica le prezinta ca fiind aşezari cucuteniene.
C. Matasa, BCMI, 1938, 97, p. 33; idem, BCMI, 103, 1940, p. 48; idem, Frumuşica,
fig. 2, harta, p. 4.
e) Pe Dealul Ceuca s-au gasit resturi ceramice care indica prezenţa unei aşezari din perioada
La Tene-ului geto-dacic.
C. Matasa, BCMI, 1938, 97, harta; idem, BCMI, 103, 1940, p. 48; idem, Frumuşica,
fig. 2, harta, p. 4.
·

·

f) În punctul numit Cîmpullui 1/ilbca s-au cules fragmente ceramice din perioada feudalismu
lui dezvoltat, secolul al XVI-lea.
g) În vatra satului,fn gradina locuitorului Toader Grozavu şi rn ale vecinilor sai, M. Zamoştea�
nu a cules in anul 1958 fragmente ceramice dintr-o asezare apartinind secolelor II-III
e.n.; precum şi din perioada feudalismului dezvoltat, �alele xV-XVI.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 373, nr. 526.

h) La nord-est de sat, pe terasa de deasupra izvoarelor Pîrîului Schiopului, fn anul 1957 M.

Zamoşteanu a descoperit urmele unor aşezari din neoliticul timpuriu, cultura Criş şi
culturn ceramicii liniare'.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 373, nr. 526.

i) La ieşirea din sat, spre Dobreni, în şesul Dolheşti, pe terasa din sti'nga pîrfului Horaiţa a
fost cercetata o aşezare rurala din secolele XVII-XVIII.
Sapaturi - R. Popovici.

j) În vecinatatea punctului Dolheşti, pe terasa i'nalta de pe partea dreapta a pfri\Jiui Horaiţa,
se afla o aşezare cucuteniana cu un nivel din faza Cucuteni B.
Cercetare de teren- Şt. Cucoş, 1977.

1 7.4. Poiana, sat
Pe Dealulllişeni s-au gasit resturi ceramice, silex şi obsidiana dintr-o aşezare timpurie, cultura
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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ceramicii liniare.
C. Matasa, BCMI,

3 1 , 1938,

p.

-

- ----···---·

-----------
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1 25.

18. DOIJEŞTI
18.1 . Doljeşti, sat, comună
a) În vatra satului, în gradina locuitorului Gh. Nita, la adîncimea de
'
un topor de silex alb, cioplit, cu forma plata şi taişul şlefuit.
H. Du mitrescu, RAR.

0,40 m, s-a descoperit

b) La vest-sud-vest de sat, pe botul de deal ce inain teaza în lunea Siret ului, în dreapta şoselei
Doljeşti-Rotunda s-au gasit fragmente ceramice şi teracote feudale.
N. Zaharia, SCIV,

6, 1955, 1 -2, p. 294.

c) Pe deal, în apropiere de rîul Siret, au fost identificate resturile unei aşezari preistorice,
neîncadrata.
H. Du mitrescu, RAR.
d) Pe interfluviul de la sud de sat, La Gostat, s-au descoperit urmele unei aşezari din secolul
IV de tip Sîntana de Mureş şi fragmente ceramice din perioada feudalismului dezvoltat.
Cercetare de teren - N. Zaharia; N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmbovita si Em. Zaharia,
op. cit., p. 286, nr. 23 1 . ,
'

'

e) Pe malul stîng al pîrîului Lisca, la sud-vest de sat, în punctul La Dănili1, s-au cules fragmente
eeramice din perioada Hallstatt-ului timpuriu.
Cercetare de teren -· M. Dinu; N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Za�aria, op.
cit., p. 286, nr. 23 1 .

1) Între pirîul Albfia şi şoseau a Doljeşti-Rotunda, pe u n promontoriu , s-au descoperit resturi
ceramice din secolul IV, de tip Sîntana de Mureş, precum şi din perioada feudala şi din
feudalismul dezvoltat.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dîntboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 286, nr. 23 1.
g) Pe teritoriul satului s-a descoperit un depozit de bronzuri de la sfirşitul epocii bronzului,
cultura Noua.
1. Teştiban, SCS, 8, 1957, 1, p. 221 şi urm.
h) Tot pe teritoriul satului s-a gasit un virf de lance şi un virf de sageat:l de fier din perioada
feudalismului şi un topor de piatra, probabil neolitic.
N. Zaharia, M. Petreseu-Dfmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 286, nota 212.

18.2. Rotunda, sat
La marginea satului, spre Doljeşti, fn dreapta şoselei, se observa urme le unei locuiTi feudale.
Informaţie - It . Prutica, Roman.

1 8.3. Buruieneşti, sat
Cu prilejul lucrarilor agricole, fn anul 1985, pe teritoriul satului, fn locul numit Calvar a fost
descoperit un tezaur monetar din 1 786 piese de argint. Sint piese de podoaba, lingouri
şi un tezaur monetar cu 175 1 piese din care 1738 moldoveneşti, una din Ţara Roma
neasca şi 12 straine. Tezaurul a fost incadrat pe baza emisiunilor monetare la sfirşitul
secolului al XIV-lea.
E. Pctrişor, MemAntiq, 12-14, 1 986, p. 1 7 1 şi urm.
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1 9. DRACiOMIREŞTI
1 9.1 . Dragomireşti, sat, comun�
a) În vatra satului, în curtea şcolii generale, au fost descoperite fragmente ceramice şi un vas
cu grîu carbonizat, dintr-o aşezare corespunzatoare provinciei Dacia, din secolele II-III
e.n.
Informatie- C. Secara.
b) Lînga Sat, în marginea de sud-vest, în punctul Silişte a fost descoperita şi cercetat a printr-un
sondaj o aşezare carpica din secolele II-III e.n.
Cercetari - I. Mitrea, Şt. Cucoş, 1969; Şt. Cucoş, MemAntiq, 1, 1969, p. 420.
c) Într-un punct neprecizat de pe teritoriul satului, a fost gasit întîmplator un denar imperial
roman de la Vespasianus.
C. Matasa, BCMI, 31, 1938, p. 128; H. Dumitrcscu, RAR; V. Mihailescu-Bîrliba,
MemAntiq, 1, 1970, p. 319.
d) Pe locul numit Obîrşia, între Dragomireşti şi Borniş, a fost menţiona ta o aşezare cucutc
niana, faza neprecizata, iar un sondaj practicat de R. Popovici a scos la lumina resturile
unei aşezari rurale din secolele XVI-XVII.
N. Zaharia, M. Petrcscu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 292; Şt . Cucoş, Măl'turii,
p. 37-38, nr. 8; D. Monah, Şt. Cucoş, op. cit., p. 67, nr.141.
c) De pc teritoriul satului, dintr-un punct neprecizat, provine un topor-ciocan de arama
(Hammerăxte) �;le tip Plo�nik.
Al. Vulpe, Dic Axtc und Beilen Rumănien, PBF, II, Munchen, 1 975, p. 20.
·

1 9.2. Hlăpeşti, sat
a) În punctul La Bursucă1ie, pc platoul înalt de pe masivul Corni, între satele Hlapcşti şi
Unghi, s-au descoperit resturile unei aşezari encolitice din faza Cucuteni A.
N. Zaharia, M. Pctrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 287; Şt. Cucoş, Mărturii,
p. 36; D. Monah, Şt. Cucoş, op. cit., p. 90, nr. 360.
b) Pc Dealul Tarniţa, un pinten înalt cu pante abrupte din marginea de est a· satului, s-a
identificat o aşezare eneolitica cu un nivel de locuire din faza Cucuteni n.
C. Matasa, BCMI, 31, 1938, p. 109; D. Monah, Şt. Cucoş, op. cit., p. 105, nr. 5 16.
c) O aşezare cneolitica cu un nivel de locuire din faza Cucuteni B a fost cercetata printr-un
sondaj, de catre C. Matasa, în punctul Lupărie.
C. Matasa, BCMI, 31, 1938, p.109; D. Monah, Şt. Cucoş, op. cit., p. 105, nr. 514.
d) Alta aşe1.are eneolitica apaqinînd culturii Cucuteni, faza B, a fost identificata în punctul
Dealul Cheşchet.

C. Matasa, BCMI, 31, 1938, p. 109; D. Monah, Şt. Cucoş, op. cit., p. 105, nr. 514 .
.:) Pc locul numit Silişte au fost gasite fragmente ceramice dintr-o aşezare cncolitica, cultura
Cucuteni, faza A, precum şi din perioada feudalismului.
C. Matasa, BCMI, 1938, 97, p. 36; N. Zaharia, M. l'ctrcscu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia,
op. cit., p.287; D. Monah, Şt. Cucoş, op. cit., p. 1 05, nr. 5 18.
f) În Valea Aritţilor, la conflucnţaPîrîului Alb cu pîrîul Vaduţ, sapat urile pentru siloz, au dus
la descoperirea, în anii 1961-1962, a unei necropole de tip Sîntana de Mureş, din secolul
IV c.n.
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Informaţie - V. Mihllilescu-Bfrliba.

g) În punctul La Ramadan s-au descoperit resturile unei aşezări cucuteniene, faza nepreci
zata.
Informaţie - C. Ilie.
h) Pe un pinten de deal, în locul numit Cuibul Vulturilor s-au gasit gropi cu pereţi de caramida,
un vas şi o moneda din perioada feudalism ului tîrziu.

i) La est de sat, pe Dealul Dactei, s-a descoperit o aşezare cucuteniana fn care au fost cercetate
doua locuinţe. Sapaturile au pus în evidenţa nivele de Iocuire din fazele Cucuteni A,
A-B şi B. Pe acelaşi loc s-a gasit întîmplator şi un topor-dalta de arama, cu mici
aripioare, din epoca bronzului.
Sapaturi - Şt. Cucoş, 1974 şi 1975; D. Monah, Şt. Cucoş, op. cit., p. 105, nr. 515.
·

j)

La sud de Dealul Dactei, pe terasa joasa a pfriUiui Vaduţ, în locul numit În lungul vîntului
s-au scos Ia suprafaţa de araturi fragmente ceramice dintr-o aşe�are cu nivele de Iocuire
Cucuteni A-B si B.
Cercetare de t �ren - Şt. Cucoş, 1975; D. Monah, Şt. Cucoş, op. cit., p. 105, nr. 517 .

k) La sud de Dealul Dactei, spre Borniş, în punctul Mfleşti s-au gasit resturi ceramice La Tene
corespunzatoare provinciei Dacia, secolele II-III e.n., precum şi din secolul IV e.n., de
tip Sîntana de Mureş.
Şt. Cucoş, Mărturii, p. 37.

1) În Valea Ţămii, lînga sat, s-au gasit fragmente de vase cenuŞii şi roşii lucrate Ia roata şi un
picior de fructiera din perioada provinciei Dacia, secolele II-III e.n.
Şt. Cucoş, Mărturii, p. 37.

m) La 1

km nord-est de sat, pe un platou larg şi înalt numit Pe Bancii, s-au gasit resturile
unei aşezări eneolitice din faza Cucuteni A, cinci topoare de silex alb-vineţiu, cîteva
lame şi vîrfuri de săgeţi de silex, precum şi fragmente ceramice dintr-o aşezare carpicA
din secolele II-III e.n.
Şt. Cucoş, Mărturii, p. 37.

n) Pe teritoriul satului a fost gasit un tezaur d� denari romani. Tezaurul s-a pierdut fnainte

de 1940.
C. Matasa şi B. Mitrea, SCN, 1, 1957, p. 476; Gh. Poenaru Bordea, V. Mihailescu-Bfrli
ba şi Al. Artimon, SCIV, 19, 1968, 4, p. 600; V. Mibailescu -Bîrliba, Mem.Antiq, 2, 1970,
.
p. 315.

19.3. Bomiş, sat
a) În Negoieşti, fost sat, contopit cu satul Bomiş, a fost. cercetata o aşezare feudala rurala din
secolele XV-XVII.
R. Popovici, Mem.Antiq, 9-1 1,

( 1977-1979), 1985, p. 261 şi urm.

b) În punctul Silişte a fost identificata o aşezare La Tene, probabil corespunzatoare provinciei
Dacia.
Şt. Cucoş, Mărturii, p. 37.
c) Pe terasa inalta din marginea de nord a satului, pe terenul locuitorului Chiriţescu �ihai,
s-a identificat o aşezare cucuteniana cu nivele din fazele Cucuteni A-B şi B.
Cercetare de teren - R. Popovici.
d) Sub pantele aşezării cucuteniene,pe terasa joasă a pfriUiui Valea Mare, fn punctul Mfleşti
II au fost identificate mai multe nivel1,1ri de locuire: unul din secolele III-II i.e.n., altul
din secolele II-III e.n., un nivel feudal timpuriu din secolele VI-IX şi unul feudal din
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secolele XIV -XVIII. Cercetări întreprinse de D. Gh. Teodor , S. Teodor şi R. Popovici.
S. Teodor, Thraco-Dacica, 5, 1984, 1-2, p. 123, 137.
e) Pe teritoriul satului, într-un punct neprecizat, a fost gasit întîmplător un denar imperial
roman, aflat în coleqia şcolii din Dragomireşti.
V. Mihailescu-Bîrliba, McmAntiq, 2, 1970, p. 3 1 5; Şt. Cucoş, Mărturii, p. J8.
f) În fostul sat Crăieşti, contopit cu satul Borniş, s-au descoperit citeva monede imperiale
izolate şi fragmente c<::ramice corespunzatoare provinciei Dacia.Probabil că în vatra
satului se afla o aşezare carpica din secolele II-III e.n.
Informatie- V. Mihllilescu-Bîrliba.

19.4. Mastacăn, sat
a) În punctul La Mijloace a fost descoperit un depozit de unelte agricole dacice compus din '
brăzdare de plug, cu doua coase şi trei seceri. Piesele aparţin culturii carpice.
. C. Scorpan, MemAntiq, 4-5, 1972-197:1, p. 118 şi urm.; Şt. Cucoş, Mărturii, p. 38.

b) Pe teritoriul satului, la locul numit Gura Corului s-au găsit resturi ceramice cucuteniene,
fază neprecizata. D. Monah a înscris din eroare aşezarea la Mastacăn-Ilorleşti.
Şt. Cucoş, Mărturii, p. 38; D. Mbnah, Şt. Cucoş, op. cit., p. 1 1 6, nr. 63 1.

·

1 9.5. Unghi, sat
În marginea satului, în dreapta şoselei Unghi-Războieni, pe locul numit Fîntîna Popii, s-au
gasit fragmente ceramice aparţinînd culturii de tip Sîntana de Mureş, secolul IV e.n.,
precum şi fragmente ceramice neolitice; cultura şi faza neprecizate.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dimbovita şi Em . Zaharia, op. cit., p.296.

1 9.6. Vad, sat
La

sud de sat, in dreapta şoselei Vad-Unghi, pe un pinten din culmea subcarpatica Corni,
numit Dealul Gaciu, se afla o aşezare cucuteniana cu nivele din fazele Cucuteni A şi
B.
Şt. Cucoş, FCB.

20. DULCEŞTI
20.1. Dulceşti, sat, comună

a) În punctul La Broiteanu a fost cercetata o aşezare dacica din secolele 1 î.e.n.-1 e.n. şi s-a
gasit un denar imperial roman de la Mare Antonius.
lnforma\ie-V. Mihăilescu-Dîrliba.

:- ) Pe teritoriul satului a fost descoperit un tezaur de monede impe.riale romaue datat în
secolele II-III e.n.
B. Mitrea, SCIV, 7, 1 956, 1-2, p. 161-162.
_

Tot pe teritoriul satului, dintr-un punct neprecizat, provine o moneda de bror.z emisa la
Thessalonic de catre Justinian.
B. Mitrea, SCIV, 16, 1965, 3, p. 617.

: . in punctul La grlidini, pe terasa nordică a pîrîului Valea Neagra, la intrarea în satul
Dulceşti a fost identificata o aşezare carpica din secolele 11-111 e.n., s-au recoltat
fragmente ceramice de la sfîrşitul epocii bronzului, eventual din Hallstatt-ul timpuriu
,
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şi tot aici locuitorul l. Marcu a gasit un denar imperial roman pe care 1-a predat lui D.
Monah pentru Muzeul din Piatra Neamţ.
Cercetare de teren -V. Mihailescu-Bfrliba, Şt. Cuco�-, 1975.

20.2. Poiana, sat
a) Pe lo.c ul numit Vamifii a fost cercetata de catre V. Ursachi o aşezare şi o necropola carpica
(secolele II-III e.n.). Au fost descoperite bordeie şi locuinţe de suprafa\a cu un bogat
inventar. De asemenea, în necropola s-a stabilit ca s-a folosit atît ritul inhumaţiei, cît şi
cel al incineraţiei.
Gh. Bichir, Cultura carpică, Bucureşti, 1973, p. 17 şi urm.; Şt. Cucoş, MemAntiq, 1,
1 96?, p. 420.
b) Într-un punct neprecizat a fost descoperit un tezaur de monede romane datat în secolele
II-III e.n. Tezaurul s-a pierdut inca înainte de al doilea razboi mondial.
B. Mitrea, SCIV, 7, 1956, 1-2, p. 161; Gh. Bichir, Dacia, N.S., 1 1, 1967, p. 220; V.
Mihailescu-Bîrliba, MemAntiq, 2, 1970, p. 319.
c) Pe locul numit În Viiriirie se semnaleaza descoperirea unui tezaur de monede imperiale
romane. Posibil sa fie acelaşi tezaur cu cel pierdut.
B. Mitrea, RAR.
d) Pe terasa superioara a rîului Moldova, în punctul Silişte, a fost cercetata o aşezare cu un
nivel din epoca bronzului, cultura Noua, un altul din prima epoca a fierului (Hallstatt),
o aşezare carpica din secolele II-III e.n. şi un nivel de locuire prefeudal datat în secolele
VII-IX.
V. Ursachi, Carpica, 1, 1968, p. 147.
e) În apropierea satului, pe terasa superioara a rîului Moldova, a fost cercetata în anul 1949
de catre C. Matasa o aşezare cucuteniana fazele A şi A-B. Pe acelaşi loc s-au gasit
resturile unei aşezari din secolele II-III e.n., iar pe marginea terasei o necropola feudala.
C. Matasa, RAR.

20.3. Ruginoasa, sat
a)

2 km nord de sat, pe Dealul FriiJeştilor, în apropierea confluenţei pîrîului Fra\eşti cu
pîrîul Valea Seaca, a fost descoperit un depozit de obiecte de bronz şi fragmente
ceramice din perioada Hallstatt A. Ulterior au mai fost recuperate de aici cîteva topoare
de bronz.
V. Ursachi, Carpica, 1, 1968, p. 27 şi urm.; 1. Vatamanu, MemAntiq, 9-1 1 , 1985, p.
483 şi urm.
b) Lînga sat, elevii şcolii generale au descoperit la sapaturi resturi de ziduri.
Informaţie - I. Vatamanu.
La

20.4. Roşiori, sat
Pe valea Moldovei, în apropiere desat, se semnaleaza o aşezare cucuteniana, faza neprecizata.
Aşezarea a fost cercetata printr-un sondaj de catre N. Beldiceanu şi Gr. Buţureanu în
anul 1895.
R. Vulpe, note personale, 1940; Gr. Bu\ureanu, AAR, 18, 1895-18% p. l31; H. Dumi
trescu, �.
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20.5. Bozienii de Sus, sat
a) Pe teritoriul localitaţii se semnaleaza un tezaur de monede romane datat în secolele I-II
e.n. Tezaurul s-a pierdut în conditii necunoscute.
C. Matasa şi B. Mitrea, S CN , 1, 1957, p. 476; C. Matasa, SCIV, 7, 1956, 1-2, p. 161; V.
Mihailescu-Bîrliba, MemAntiq, 2, 1970, p. 316.
b) În vatra satului, în anul 1963, într-un vas de lut s-a gasit un tezaur compus din 25 denari
romani, din care dou� pie:;e republicane şi;�stul imperiale.
B. Mitrea, SCIV, 16, 1965, 3, p. 612-613; V. Mihailescu-Bîrliba, MemAntiq, 2, 1970,
p. 315.
c) Pe Dealul Cetăţuia, cu înalţimea de 290 m, situat la nord de sat, se semnaleaza o cetate de
pamînt cu valuri dintr-o epoca neprecizata .
H. Dumitrescu, RAR.
d) Pe o prelungire a Dealului Cetaţuia, în pu nctu l La Comori, s-au gasit monede şi alte obiecte
dintr-o epoca neprecizata.
H. Dumitrescu, RAR.

21 . DVMBRAVA ROŞIE
21 .1 . Brăşăufi, sat
a) Pe t erit oriu l satului se semnaleaza existenţa unei movile înalte de cea. 1,50 m.
C. Matasa, BCMI, 1938, 97, p. 38.
b) În vatra satului se menţioneaza o aşezare eneolitica cu ceramica pictata, cultura Cucuteni.
V. Tufescu BSR<i, 59, 1940, p. 354; D. Monah, Şt. Cucoş, op. cit., p. 68, nr. 162.
c) Într-un punct nepredzat de pe teritoriul satului este menţionata o aşezare din epoca
bronzului.
C. Matasa, B CMI , 31, 1938, p. 128.
d) Pe terasa joasa a Bistriţei, în curtea şcolii generale din localitate, s-au efectuat fn anul 1969
sapaturi care au pus in evidenţa o aşezare prefeudala din secolele VIII-IX şi resturi de
locuire din perioada feudalismului dezvoltat, secolele XIV-XV.
V. Spinei şi D. Monah, MemAntiq, 2, 1970, p. 371 şi urm.; idem, Materiale, 10.1973,
p. 261 şi urm.
e) Pe terasa Bistriţei, in punctul La Lunct!I, M. Zamoşteanu a descoperi! fn anul 1959 resturi
ceramice La Tene II, eventual din secolele II-III e.n. şi din perioada feudalismului,
secolul XVII.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dfmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 360, nr. 468.
,

·

21.2 Cut, sat
a) Pe terasa inferioara a rîJJlui Bistriţa a fost descoperit intimplator un mormint "a ciste" din
lespezi de piatra a carui inventar a fost total rav:tşit şi pierdut.
C. Matasa, BCMI, 1938, 97, p. 37-38; idem, Materiale, 5, 1959, p: 723.
b) În punctul numit La Stîncă, pe terasa riului Bistriţa, între Cut şi Braşauţi, s-a descoperit
o aşezare <;lin perioada feudalismului dezvoltat, secolele XVI-XVIII.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 362.
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21 .3. Izvoare, sat
a) Cunoscuta staţiune de la Izvoare se afla la 1 km est de sat, pc terasa medie a rîului Bistriţa.
Descoperita în anul 1923 de catre C. Matasa şi menţiona ta anterior de catre Gh. Asachi
inca la jumatatea secolului al XIX-lea, a fost cercetata iniţial printr-un sondaj executat
în anul 1 931. Staţiunea a fost cercetata metodic de catre R. Vulpe în anii 1936,
1 938- 1939, 1942 şi 1 948. sapat urile au fost reluate în anul 1984 de catre Şt. Cucoş, V.
Spinei, D. Monah, Gh. Dumitroaia şi M. Alexianu. În anul 1944 arheologul sovietic V.
N. Danilenko a practicat un sondaj a carui rezultate au fost publicate la Kiev. Aici a
fost definita cultura Precucuteni. În stratigrafia verticala a aşezarii, cu depuneri între
2,5 �i 3 m, s-a precizat o aşezare Precucuteni I I, o alta Prccucuteni III, un nivel de
locuire Cucuteni At (Protocucuteni), o alta aşezare din etapa Cucuteni A2 cu nivele
de refacere şi ultima din etapa Cucuteni A3. Tot aici s-au gasit resturi sporadice din
perioada de tranziţie la epoca bronzului, o necropola din secolul IV e.n., fragmente
ceramice prefeudale atribuite secolelor VIII-IX şi o necropola feudala care a funcţionat
în perioada secolelor XIV-XVIII.
C. Matasa, BCMI, 31, 1938, p. 1 10; R. Vulpe, ESA, 40, 1937, p. 134 şi urm.; idem,
ALPR, 1935-1 936, p. 49 şi urm.; idem, Illustrated London News, nr. 5.226, 1939, p.
1 . 123-1.125; idem, ASPN, 1 941, p. 25-27; idem, ACMI, 1942, p. 164-168; idem, Studii,
1 , 1949, p. 1 25 şi urm.; idem, SCIV, 7, 1956, 1-2, p. 53 şi urm.; idem, Izvoare. Să păturile
din 1936-1948, Bucureşti, 1957.
b) La nord-vest de staţiunea Izvoare, pe Dealul BoJeştilor, a fost cercetata. o aşezare feudala
din secolele XIV-XVII, precum şi nivele de locuire Cucuteni A, carpice din secolele
II-III e.n. şi din secolul IV e.n.
R. Vulpe, Izvoare, p. 1 1 , 13; Sapaturi inedite - V. Spinei, M Alexianu, 1984.
c) La 2 km de cunoscuta staţiune Izvoare, în marginea de vest a satului, fn anul 1942 a fost
executat un sondaj de catre C. Matasa, reluat de A. Niţu, fntr-o aşezare din secolele
III-IV c.n.
R. Vulpe, op. cit., p. 13.

22. FĂVREI
22.1 . Făurei, sat, comună
Pe teritoriul satului a fost descoperit un tezaur compus din 42 denari imperiali romani.
Tezaurul cuprinde monede de la Vitelius pfna la Septimiu Severus.
8. Mitrea, SCIV, 19, 1968, 1, p. 177; V. Mihailescu-Bîrliba, MemAntiq, 2, 1970, p. 318.

23. (jHERĂIEŞTI
23.1 . (jherăieşti, sat, comună
În cursul anului 1953 s-a descoperit întîmplator pe teritoriul satului un denar de argint din
timpul lui Hadrian.
B. Mitrea, RAR.
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24. GIROV
24.1 . Girov, sat, comună
a) Pe terasa inferioara a riului Crad!u, in punctul Mănioaia, fost Locul Şcolii, a fost desco
perita şi sondatl! de catre C. Matasa o aşezare cucuteniana. Sapaturile noastre au pus
in evidenţa un nivel de locuire Precucuteni II, unul de la sfîrşitul fazei Cucuteni A, un
allul din faza Cucuteni A-B şi un nivel Cucuteni B.
C. Matasa, BCMI, 31, 1938, p. 128; idem, BCMI, 33, 1940, p. 42; Şt. Cucoş, MemAntiq,
4-5, 1972-1973, p. 302.
b) În punctul Cărămidărie, in partea stfnga a şoselei Piatra Neamţ-Roman, la ieşirea din sat,
s-au cules fragmente ceramice eneolitice dintr-o aşezare Cucuteni A-B, precum şi din
perioada La Tene III.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dfmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 364.
c) În vatra satului au fost descoperite fragmente ceramice cenuşii şi roşii lucrate la roata cu
apartenenţa la cultura carpilor din secolele II-III e.n.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 364.

24.2. Boteşti, sat
Pl! terasa riului Cracau, in marginea de nord a satului, s-au descoperit resturile unei aşezari
Cucuteni A, fragmente ceramice din perioada Hallstatt-ului timpuriu şi o aşezare La
Tene de tip Poieneşti (secolul III e.n.).
N. Zaharia, M. Pctrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 360.

24.3. Băluşeşti, sat
a) În vatra satului, la 100 m distanţa de şcoala generala, in gradina locuitorului Berea
Dumitru, s-a descoperit o aşezare de la sfirşitul epocii bronzului, cultura Noua.
Cercetare de teren - Şt. Cucoş.
b) Pe terenul şcolii generale din localitate s-au gasit resturi ceramice aparţinind unei aşezari
din secolul IV e.n.
Informa\ie -V. Mihailescu-Birliba.
·

·

c) În pull'Ctul Pe Pîrfu au fost gas1te fragmente ceramice din perioada feudalismului dezvoltat,
secolele XIV-XV.
Cercetare de teren -V. Mihailescu-Birliba şi A. Buzila.
d) Pe Dealul Stani.ştea a fost descoperita o aşezare eneolitica cucuteniana cu un nivel de
locuire din faza Cucuteni B.
C. Matasa, BCMI, 31, 1938, p. 128.
e) Pe teritoriul satului se semnaleaza un turnul. Epoca neprecizata. Necercetat.
Informaţie - N. Berea.

24.4. Dochia, sat
a) Pe terasa riului Crad!u, spre Roznov, in punctul Dealul Ctllimani, a fost identificata o
aşezare Cucuteni B. O recunoaştere de suprafaţa efectuata de catre H. Dumitrescu, in
anul 1942, a pus in evidenţa şi resturi din faza Cucuteni A.
C. Matasa, BCMI, 1938, 97, p. "35; H. Dumitrescu, RAR.
·
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b) Cu prilejul unor lucrari ele construC\ie s-au efcduat şi s�paturi într-o necropol!l carpic11
din secolele II-III c.n. Au fost cercetate patru morminte de incincratie.
'
C. Scorpa·n, ArhMold, 5, p. 33 1 şi urm.
c) La intrarea în sat, pe malul stîng al iazului, s-a descoperit o aşezare aparţinînd neoliticului
timpuriu, cult ura Criş.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dimbovita şi Em. Zaharia, op. cit., p. 363.
d) Pc locul r.umit Fundul Dochii, s-au g11sit resturi ceramice de tip Poieneşti, secolele II-III
e.n .
Informatie - V. MiMilescu-Bîrliba.
e) În apropierea satului, pe movila Sara\ica, a u fost descoperite fragmente ceramice care
aparţin u nei aşezări fortificate hallstat tiene.
Informa\ie -V. Mihailescu-Bîrliba şi A. Buzila

24. 5. Doina, sat
a) În vatra satului, în grgdinile locuitorilor N. Toma şi I. Postolache, situate pe terasa din
dreapta rîului Cracau , s-au identificat trei necropole. Una aparţine sfîrşitului epocii
bronzului, cultura Noua, alta secolului IV e.n., cultura Sîntana de Mureş şi ultima
perioadei feudale, secolele XIII-XIV.
M. Cristescu, M Antoniu, ASU, 8, 1962, 2, p. 193 şi urm.; A. Buzila şi P. lHIISucescu,
Carpica, 1972, p. 99 şi urm.; O. Necrasov şi D. Botez, SCA, 1 , 1964, 2, p. 137 şi urm.;
M. Al exianu , MemAntiq, 9- 1 1 , p. 227 şi urm.
b) Pe terasa rîului Cracau, de lînga sat, a fost identificata o aşezare ca rpica din secolele II-III

e.n.
C. Matasa, BCMI, 3 1 , 1938, p. 128; verificare de teren efectuata de A. Buzila.

24.6. Căduleşti, sat
a) Pe terasa din dreapta rîului Cracau, în punctul numit Dealul GltiniJei, a fost descoperita o
aşezare eneolitica, cultura Cucuteni, faza A.
C. Ma tasa, BCMI, 3 1 , 1938, p. 122; idem, Frumuşica, fig. 2, harta, p. 4.
b) Tot pe Dealul Gilinlii'iei, dar pe panta de lînga un grup de izvoare, a fost descoperita şi
cercetata o aşezare prefeudala cu un nivel din secolul IV e.n. şi un altul din secolele
V-VI e.n.
1. Mitrea, Carpica, 1 2, 1980, p. 131.
c) În punctul Dealul Murguceşti, pe terasa rîului Cracau, s-au gasit resturi ceramice sporadice
dintr-o aşezare Cucuteni B, fragmente ceramice de vase La Tene şi un denar imperial
roman de Ia Vespasianus.
C. Matasa, BCMI, 3 1 , 1938, p, 1 23; V. Mihailescu-Bîrliba, MemAntiq, 2, 1970, p. 319.
d) Pe Dealul Murgenilor din aceiaşi localitate au fost culese fragmente de vase din epoca
bronzului, cultura Costişa, La Tene şi din secolul N e.n. de tip Sintana de Mureş.
Informaţie- V. Mihailescu-Bîrliba.

24.7. Popeşti, sat
a) În vatra satului s-au gasit resturi ceramice dintr-o aşezare La Tene, probabil carpica, din
secolele I I - III e.n.
C. Matasa, BCMI, 3 1 , 1938, p. 128.
b) Pe teritoriul satului se semnaleaza o aşe1.are eneolitica cu ceramica pictata, cultura
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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Cucutcni, faza neprecizata.
V. Tufescu, BSRG, 59, 1 940, p.

354 .

24.8. Verşeşti, sat
a) Pc Dealul Breaza, pe terasa mijlocie a rîului Cracau, se menţioneaza de catre C. Matasa
o asezare cucuteniana din faza Cucutcni A-Il
C. Matasa, Frumuşica, fig. 2, harta, p. 4.

b) Pe teritoriul satului, în punctul Dealul Zahornii, se semnaleaza o aşezare La Tene geto
.. dacica.
c. Matasa, Raport CMI, 1939; H. D umitrescu, RAR.

24.9. Gura Văii, sat
Pe teritoriul satului se semnaleaza descoperirea unor monede romane izolate. Posibil ca in
apropiere se afla o aşezare carpica.
B. Mitrea, RAR.

24.1 0. Turtureşti, sat

a) În vatra satului, pe Dealul Bisericii, a fost descoperita o aşezare cucuteniana cu un nivel
din faza Cucuteni B, resturi ccramice La Tcnc şi feudale.
C. Matasa, BCMI, 33, 1940, p. 42.

b) La sud de Dealul Bisericii, pc dealul dinspre Izvoare, se semnaleaza o aşezare La Tene şi
o aşezare feudala timpurie.
H. Dumitrescu, RAR

c) Pc teritoriul satului au fost gasite monede romane izolate.
B. Mitrca, RAR.

d) Pc terenul locuitorului Nicu Marin, pc dealul de la est de locul numit La Porcărie, s-au
descoperit de catre M. Zamoşteanu lame de silex şi fragmente ceramice grosicre
neolitice. Cultura şi faza neprecizate.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaha.ria, op. cit., p. 369.

25. GÎRCINA
25.1 . (jîrcina, sat, comună

a) Pe Dealul Balaumlui au fost descoperite resturi ceramicc dintr-o aşezare eneolitica, cultura
şi faza neprecizate.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit ., p. 364.

b) Pe Dealul Opri�or, pe ogorul lui Timofte Gheorghe, spre locul numit Carpeni, s-a identi
ficat o aşezare La Tene datata în secolul IV-III î.c.n.
Informaţie-V. Mihailescu-Bîrliba.

:) Pe teritoriul satului a fost gasit întîmplator un denar imperial roman de la Marcus Aurelius
şi un altul de la Antonius Pius.
C. Matasa, BCMI, 3 1 , 1 938, p. 1 7; C. Matasa şi Il Mitrca, SCN, 1 , 1957, p. 476; V.
Mihailescu-Bîrliba, MemAntiq, 2, 1 970, p. 319.
·
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25.2. Almaş, sat
Pe Dealul Hîrciului a fost descoperita o aşezare eneolitidl cucuteniana din faza A.
C. Matasa, BCMI, 3 1 , 1938, p. 1 25; idem, Frumuşica, fig. 2, harta, p. 4, 5; H. Dumi
trescu, RAR.

26. GRINŢIEŞ
26.1. {irintieş, sat, comună
a) Pe Dealul Frasin, fn punctul La Lutlirie, s-au gasit aşchii de silex patinate care indica o
tocuire din paleoliticul final. Tot aici se afla şi o necropola din p..:rioada feudalismului
tirziu, secolul al XVIII-lea.
Informatie- Panţîru C.
b) Sondajele efectuate fn anul 1958 pe terasa rfului Bistricioara au pus în evidenţa un nivel
paleolitic din perioada aurignaciana.
D. Popescu, S CIV, 10, 1959, p. 156.
c) În prundişul pîrîului Bistricioara s-a gasit vîrful unei seceri de bronz aparţinînd tipului cu
cîrlig.
M. Petrescu-Dîmboviţa, SCIV, 4, 1 953, 3-4, p. 463.

26.2. Bradu, sat
Pe terasa pîrîului Oloi s-au gasit lamc şi aşchii de silex patinat care indica o locuire din
paleoliticul final.
Informaţie- Panţîru C.

27. GRVMĂZEŞTI
27.1. {irumăzeşti, sat, comună
a) Pe teritoriul satului se semnaleaza o aşezare neolitidl cu ceramidl pictata dintr-o faza
neprecizata a culturii Cucuteni.
C. Matasa, BCMI, 3 1 , 1938, p. 128; V. Tufescu, BSRG, 59, 1 940, p. 354; H. Dumitres
cu, RAR.
b) în vatra �tului, in curtea şcolii generale, fnvaţatorul Arsene Valeriu a descoperit resturi
de locuire de la sfirşitul epocii bronzului, cultura Noua, o bogata aşezare din perioada
Hallstatt-ului, fragmentele unor amfore din secolele 11-111 e.n., precum şi resturi de
vase din perioada feudalismului dezvoltat, secolele XV-XVI.
c) În marginea satului Grumazeşti, spre Tfrpeşti, a fost cercetata o aşezare din neoliticul
timpuriu, cultura Criş. Cercetarile întreprinse de catre Silvia Marinescu-Bîlcu au avut·
loc fn punctul Deleni. Tot aici s-au recoltat şi fragmente ceramice din secolul al IV-lea.
Şt. Cucoş, MemAotiq, 2, 1 970, p. 302.
·

27.2. Netezi, sat

a) în satul Netezi a fost descoperita şi cercetata o curte feudala de piatra de la sfirşitul
secolului al XIV-lea, fundatia unei biserici de piatra care a apartinut curţii feudale,
.

.
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precum şi o nccropola din aceeaşi perioada. Sapai Urilc au pus în evidenţa şi un nivel
de locuire Cucuteni A.
Sapat uri - Lia şi Adrian Batrîna; D. Monah, Şt. Cucoş, op. cit., p. 123.
b) În marginea de nord a satului, pe un ogor, cu prilejul lucrarilor agricole a fost descoperit
un tezaur de monede feudale, de catre Adrian Batrîna.

27.3. Curechiştea, sat
Pe teritoriul satului a fost descoperita o aşezare din secolul al IV-lea e.n., de tip Sîntana de
Mureş.
Informaţie -V. Mihailescu-Bîrliba.

27.4. Topolita, sat
În fostul catun Ocea, contopit cu satul Topoliţa, s-a gasit o fructiera de factura carpica.
Probabil ca in apropiere se afla o aşezare din secolele I I-III e.n ..

28. HANGV
28.1 . Hangu, sat, comună
a) În cadrul cercetarilor complexe de pe locul lacului de acumulare al Hicrocentralei Bicaz,
in punctul Cetăfuia a fost cercetata o aşezare geto-da cica tîrzie, din a doua jumatate a
secolului III e.n. Tot aici s-a gasit şi un topor de fier datat la începuturile epocii feudale.
C. S. Nicolescu-Piopşor şi M. Petrescu-Dfmboviţa, Materiale, 5, 1959, p. 53-54; D. G.
Teodor, Materiale, 6, 1959, p. 66 şi urm.; idem, Carpica, 2, 1969, p. 2698; idem, SCIV,
2 1 , 1 970, 1, p. 108.
b) Pe terasa din curtea bisericii au fost cercetate resturile unei vechi construcţii de cult de la
stirşitul secolului al XVIII-lea şi o necropola feudala din secolele XVII-XVIII.
C. S. Nicolescu-Piopşor şi M. Petrescu-Dîmboviţa, Materiale, 5, 1959, p. 54.
c) Dintr-un punct neprecizat, de pe teritoriul satului, provine o drahma din ApoUonia.
.
B. Mitrea, SCN, 2, 1958, p. 8 1-82.
d) Cu prilejul cercetarilor complexe de pe Valea Bistriţei, în fostul sat FîrJîgi s-au identificat
resturile unei aşezări cu un nivel de locuire geto-dacic.
D. Gh. Teodor, Materiale, 6, 1 959, p. 68.

28.2. Chiriteni, sat
a) Pe terasa Chirifeni a fost cercetata o aşezare cucuteniana în care au fost degajate 17
locuinţe, doua cuptoare pentru ars ceramica şi 9 gropi menajere. AŞezarea aparţine
fazei Cucuteni A. Tot aici au fost depistate resturi sporadice La Tene geto-dacice. În
marginea terasei s-au gasit fragmente ceramice din epoea bronzului.
C. S. Nicolescu-Piopşor şi M. Petrescu-Dîmboviţa, Materiale, 5, 1959, p. 52 şi urm.;
M. Petrescu-Dîmboviţa, Materiale, 6, 1959, p. 63-66.
b) Pe locul vecin cu terasa Chiriţeni, în punctul numit Piciornl Bocăncenilor, au fost cercetate
resturi sporadice neolitice. Probabil tot din cadrul culturii Cucuteni, faza A.
C. S. Nicolescu-Plopşor şi M. Petrescu-Dîmbovi\a, Materiale, 5, 1959, p. 53.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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28.3. {jrozăveşti, sat
La

nord-est de satul Hangu, in punctul Grozăveşti, strabatut de pîrîul cu acelaşi nume şi de
un afluent al acestuia, au fost cercetate resturile unei aşezari feudale din secolele
XVI-XVII.
N. Constantinescu, Materiale, 5, 1969, p. 68-70.

28.4. Buhalnita, sat
Prin sondajele efectuate aici s-au gasit resturi din paleoliticul superior şi din perioada feuda
lismului tîrziu, secolele XVII-XVIII. De asemenea, a fost cercetata incinta împrejmuita
cu zid a bisericii ridicate de Miron Barnovschi în prima jumatate a secolului al XVII-lea.
C. S. Nicolescu-Piopşor şi M. Petrescu-Dîmboviţa, Materiale, 5, 1959, p. 54.

29. ICVŞEŞTI
29.1. lcuşeşti, sat, comuni\
La 1 km nord de sat, în punctul Budăe, situat pe terasa înalta din stînga rîului Siret, între
Icuşeştii de Sus şi Gorovei, s-au cules fragmente ceramice din perioada La Tcne-ului
geto-dacic.
M. Petrescu-Dîmboviţa, RAR.

29.2. Tabăra, sat
În apropierea satului se semnaleaza existenţa unei cetaţi.
A. D. Alexandrescu, RAR.

30. ION CREANGĂ
30.1. Recea, sat
La nord de sat, pe locul numit Muncelul Durii, s-au cules fragmente ceramice care indica o
aşezare preistorica. Epoca neprecizata.
R. Vulpe, Raport MNA, 1944, p. 83; H. Dumitrescu, RAR
.

31 . MĂR{jiNENI
31 .1 . Mărgineni, sat, comună
a) Lînga Movila lucaşului, pe Dealul lui Tănase a fost cercetata, printr-un sondaj, o aşezare
cucuteniana cu nivele de locuire din fazele Cucuteni A şi B.
C. Matasa, BCMI, 31, 1938, p. 124 şi urm.; V. Tufescu, BSGR, 59, 1940, p. 354.
b) În apropierea satului, pe Dealul Movila, s-au gasit mai multe schelete umane. Epoca
neprecizata.
C. Matasa, BCMI, 3 1 , 1938, p. 124 şi urm.; II. Dumitrescu, RAR
c) Pe teritoriul satului s-au gasit monede romane izolate; în anul 1 968 a fost gasit un denar
imperial roman de la Traianus.
C. Matasa, BCMI, 3 1 , 1938, p. 124; V. Mihailescu-Bîrliba, MemAntiq, 2, 1970, p. 1 ,
.
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1%9, p. 427.
d) În gradina locuitorului Gîngu Vasile, în vatra satului, s-a gasit o moneda de argint cu
inscripţie greaca, o moneda feudala ruseasca de Ia Ecaterina a II-a �i o statueta de
piatra care nu a putut fi datata.
Informaţie - V. Mihailescu-Bîrliba.

32. MOLDOVENI
32,1. Moldoveni, sat, comună
a) Pe terasa inferioara de pe malul drept al rfului Siret, Ia 1 km de calea ferata Roman-B;;�cau,
între satele Hirtesti si Moldoveni, pe Dealul Gabăra, in cadrul cerc�tarilor de teren din
·anul 1 956, M. Petrescu-Dfmboviţa a gasit resturile unui cuptor de prelucrare a mine
reurilor. sapaturile întreprinse aici, începînd cu anul 1957, sub COţlducerea lui Iulian
Antenescu, au pus în evidenţa un nivel de locuire eneolitic, Cucuteni B, resturi ceramice
de la sfi�itul epocii bronzului - cultura Noua, o a�ezare �i o neeropola din secolele
III-IV e.n. Tot aici s-au recqltat fragmente ceramice care indica o a�zare prefeudala
din secolele VI-VII �i o alta din secolele VIII-IX, precum �i o Iocuire feudala tirzie din
secolele XVII-XVIII.
1. Antonescu, Materiale, 6, · 1 ţ}59, p. 473-474; idem, Materiale, 7, 1961, p. 449; N.
Zaharia, M. Petrescu-Dfmboyiţa �i Em. Zaharia, op. cit., p. 293, nr. 250; 1. Mitrea,
Carpica, 12, 1980, p. 134.
b) La 300 m nord de Dealul Gabara, in punctul numit La Budăie, s-au gasit fragmente
ceramice �tanţate, o fusaiota �i resturi de lemn dintr-o epoca neprecizata.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dfmboviţa �i Em. Zaharia, op. cit., p. 293-294.
c) Pe Dealul Bolocan s-a descoperit o groapa cu un cuptor feudal pentru reducerea mi
nereului, datat in secolul al XIII-lea, precum �i fragmente ceramice din perioada
feudalismului tirziu, secolele XVII-XVIII.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dfmboviţa �i Em. Zaharia, op. cit., p. 29J-294.
d) În anul 1958 s-a gasit intimplator pe teritoriul sat!Jiui, intr-un punct neprecizat, un denar
imperial roman de Ia Traianus.
B. Mitrea, SCIV, 10, 1959, 1, p. 158.
e) Pe ogorul locuitorului Toader Olaru din Moldoveni s-au cules resturi ceramice care indica
o a�ezare de la sfi�itul epocii bronzului - cultura Noua.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dfmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 294.
f) În vatra satului, la Biserica Veche, s-au gasit resturi de Iocuire din perioada feudalismului
dezvoltat.
.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dimboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 294:
g) În loculllumit La Silifte s-au descoperit fragmente ceramice care indica urmele unei a�zari
din secolul N e.n., cultura Sintana de Mures, o asezare din perioada feudalismului
timpuriu, secolele XI-XIII, precum �i din pe�ioad� feudalismului dezvoltat �i tîrziu,
secolele XN-XVI si XVII-XVIII.
N. Zaharia, M. Pet;escu-Dîmboviţa �i Em. Zaharia, op. cit., p. 294.
·

h) Tot în vatra satului Moldoveni, fn curtea locuitorului V. Iona�cu, s-au gasit resturi ceramice
care aparţin unei Iocuiri din secolul N e.n. de tip Sîntana de Mur�.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 294.
i) Pe Pîrîul Bahnei s-au identificat fragmente ceramice din perioada Hallstatt-ului tîrziu �i din
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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perioada feudalismului ti mpuriu, probabil din secolele X I -X I I I .
N. Zaharia, M . Petrescu-Dîmboviţa şi Em. 7�haria, op. ci! ., p . 294.

j) la nord de satul Moldoveni, pe Dealul lui Vodă, s-a descoperit un mormînt de inhumaţie
prefeudal, din care s-a recoltat o fibula de tip bizantin datata în secolele V-VI e.u.
L Mit�ea, SCIV, 24, 1973, 4, p. 663 şi urm.; idem, Carpica, 1 2, 1 980, p. 1 34.

32.2. Hociunei, sat
În siliştea din punctul Vtiduţ, s-au cules fragmente ceramice La Tcne Il, un fragment ceramic
bastarn şi resturi de tip Sîntana de Mureş, din secolul IV e.n.
N. 7�haria, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 289, nr. 241 .

33. ONICENI
33.1. Oniceni, sat, comună
a) În anul 1 959 s-au descoperit pe teritoriul satului 19 brazdare de fier datate în epoca La
Tene.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 294.
b) Dupa informaţiile culese de noi de la ing. Cojocaru Vasile, la amenajarea şoselei Oni
ceni- Valea Ursului, în marginea satului Oniceni, spre şcoala Lunea, s-a gasit un
mormînt "a ciste" din lespezi de piatra. Nu am mai gasit nimic din inventarul mormîntu 
lui. Tot în vatra satului, pe malul Bîrladului, s-a descoperit un alt mormînt din lespct.i
de piatra aparţinînd culturii amforelor sferice. Cînd M. Brudiu a ajuns la faţa locului
inventarul mormîntului fusese împraştiat şi nu s-a putut recupera nimic.
Şt. Cucoş, AMN, XIX, 1982, p. 255; idem, MemAntiq, 9- 1 1 , 1985, p. 144- 145.
c) În punctul Macanu, în anul 1942, s-a gasit un tezaur compus din 68 denari republicani şi
imperiali pîna la Marcus Aurelius.
C. Moisil, AR, 63, 1 942- 1943, p. 1 04; 13. Mitrea, SCIV, 19, 1 968, 1, p. 179; V.
Mihailescu-Bîrliba, MemAntiq, 2, 1970, p. 3 1 6.

33.2. Pietrosu, sat
Pe locul numit La Pietrosu a fost descoperita o aşezare cucuteniana, faza neprecizata.
N. Zaharia, SCIV, 6, 1955, 3-4, p. 909.

33.3. Mărmureni, sat.
Pe teritoriul satului a fost gasit un tezaur compus din 182 monede vechi. Neîncadrat într-o
epoca.
Dosar MNA, 1 866, f, 1 0.

33.4. Solca, sat
În apropierea satului se afli! o aşe1are cneolitica cu un nivel de locuire Cucuteni
Cercetare de teren - - ŞL Cu coş, 1 978.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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PĂSTRĂVENI

34.1 . Păstrăveni, sat, comună
Pe teritoriul satului se semnaleaza descoperirea unor monede romane izolate.
H. Dumitrescu, RAR.

34.2. Rădeni, sat
a) În punctul Dealul Comorii, pe o terasa joasa, se afla o aşezare eneolitica Cucuteni Il
C. Matasa, BCMI, 31, 1938, p. 128; idem, ArhCMI, 1939, intr. nr. 2600; idem, BCMI,
33, 1940, p. 42.
b) În punctul Capul Dealului, în marginea satului, spre Ţibucanii de Sus, au fost identificate
de catre C. Matasa o aşezare hallstatt-iana ·şi o locuire feudata. Tot aici s-a descoperit
cu prilejul lucrarilor agricole, în anul 1969, un tezaur compus din cinci vase de aur
tracice. Tezaurul a fost recuperat în anul 1 978 de catre muzeul din Piatra Neamţ. Pe
acelaşi loc au fost gasite întîmplator fragmente ceramice şi un tipar de piatra prefeudale
dintr-o aşezare aflata pe terasa pîrîului Radeanca, din secolele V-VI e.n. De asemenea,
în punctul Capul Dealului se afla şi resturile unei aşezari Cucuteni B.
C. Matasa, BCMI, 31, 1938, p. 128; idem, ArhCMI, 1939, intr. nr. 2600; idem, BCMI,
33, 1940, p. 42; Cercetare de teren - Şt. Cucoş, 1978; V. Mihaileseu-Bîrliba, 1978-1979;
1. Mitrea, Carpica, 12, 1980, p. 135; Şt. Cueoş, Mărturii, p. 34.
c) Pe islazul satului a fost identificata printr-un mic sondaj de informare o aşezare eneolitica
cucuteniana din faza Cucuteni B.
C. Matasa, BCMI, 31, 1938, p. 128.

35. PETRICANI
35.1 . Petricani, sat, comună
a) Pe fostul lot al şcolii, în punctul numit Ripa lui Ravarn, pe terasa deschisa a pîrîului
Topoliţa, s-a descoperit o aşezare eneolitica sondata de catre R. Vulpe şi C. Matasa
care au pus în evidenţa un nivel de locui re Cucuteni n. sapaturi le reluate de noi în anul
1973 au precizat un nivel de locuire Cucuteni A, un altul Cucuteni B, resturi eeramice
din perioada Hallstatt-ului si o locuire feudata tîrzie din secolul al XVIII-lea.
În acelaşi punct, în şanţuriie militare sapate în anul 1943, s-a gasit o urna funerara
antica, probabil hallstattiana.
C. Matasa, BCMI, 31, 1938, p. 126; V. Tufeseu, BSRG, 59, 1940, p. 354; Şt. Cucoş,
MemAntiq, 4-5, 1972-1973, p. 303; idem, FCB.

b) În punctul La Gustări s-au gasit resturi ceramice ale unei aşezari din perioada provinciei
Dacia, secolele II-III e.n.
Informatie - V. Mihailescu-Bîrliba.
c) În vatra satului, lînga grajdurile fostului C.A.P., pe terasa pîrîului Topoliţa, a fost gasit
-întîmplator un pumnal de fier, de tip "akinakes" cu un decor zoomorf pe bara transver
sala. Un sondaj efect uat pe locul descoperirii nu a pus în evidenta resturi de locuire.
Şt. Cucoş, MemAntiq, 4-5, 1972- 1973, p. 303; C. Buzdugan, SCIVA, 26, 1 97.'i , 1, p. 69
şi urm.
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d) De pe teritoriul satului, din puncte neprecizate, provin citeva piese dacice fntre care o piesa
de harnaşament, o suliţa şi o sabie.
Informaţie-V. Mihailescu-Birliba.

35.2. Boiştea, sat
a) Î n marginea satului a fost descoperita o aşezare din care s-a recoltat ceramica cenuşie şi
roşie lucrata la roata. Materialul aflat fn colecţia N. Popa din Tîrpeşti aparţine carpilor
din secolele II-III e.n., precum şi unei locuiri din secolul IV e.n de tip Sintana de Mureş.
b) Î n vatra satului, pe locul actualului cimitir, s-au gasit resturile unei locuiri feudale tirzii,
din secolul al XVIII-lea.
· Informaţie - I. Vatamanu.

35.3. Tirpqti, sat
a) sapaturile executate fn cunoscuta aşezare din punctul Ripa lui Budtli au precizat o locuire
eneolitica cu nivele Precucuteni II, Precucuteni III, Cucuteni A şi resturi Cucuteni A-B
şi B, un nivel tirziu din perioada de tranziţie la epoca bronzului, documentat prin 4
morminte, precum şi un nivel de locuire La Tene din secolele II-III e.n. şi un altul din
perioada feudali!.
C. Matasa, BCMI, 1938, 97, p. 24; S. Marinescu-Bîlcu, Materiale, 8, 1 962, p. 235 şi
urm.; idem, SCIV 19, 1968, 3, p. 395 şi urm.; idem, SCIV, 23, 1 972, p. 433 şi urm.;
idem, Cultura Precucuteni pe teritoriul României, 1974; idem, Tîrpeşti from Prehi
story to History in Eastem Romania, BAR, International Series, 107, Oxford, 1981;
S. Marinescu-Bîlcu, M. Circiumaru, A Muraru, Dacia, N. S., 25, 1 98 1 , p. 7 şi urm.;
idem, MemAntiq, 9-1 1, 1985, p. 642 şi urm.
b) Din punctul Poiana lui Ispas provine o unealta de os, plata la un capat, perforata şi cu o
Margine zimţata, folosita probabil la executarea decorului imprimat pe ceramica pre
cucutenia !la. Tot de aici provine şi un topor de piatra din epoca eneolitica.
c) Pe teritoriul satului, intr-un punct neprecizat, a fost descoperita o statueta de bronz
reprezentind un conducator de quadriga. Este o reprezentare scitica. Din acelaşi loc
provin resturi ceramice şi o rişniţa aparţinind secolelor II-III e.n.
lnformaţie - N. Popa.
,

35.4. Tolici, sat
a) Î n vatra satului au fost descoperite resturi ceramice aparţinind unei aşezari La Tene
geto-dacica. Materialele se afla in colecţia sateasca din Tîrpeşti.
b) Î n puqctul Şipot-Mohon"tu s-au descoperit resturile unei aşezari eneolitice, cultura Precu
cuteni, precum şi o aşezare de tip Sintana de Mureş, secolul IV e.n.
S. Marinescu-Bîlcu, Cultura Precucuteni pe teritoriul României, p. 176.

36. PIATRA NEAMŢ
.36.1. Piatra Neamt, municipiu
a) Pe muntele Cozla (637 m altitudine), in punctul La Pavilion, inca din anul 1919 M.
Stamatin, directorul liceului "Petru Rareş" aduna fragmente ·de vase pentru muzeul
şcolar. Cercetarile de aici au pus in evidenţa resturile unei aşezari Cucuteni A, precum
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şi ale unei cetaţi dacice din secolele 1 f.e.n.-1 e.n. Ambele aşezari au fost tetal llistrusc
prin amenajarea parcului Cozla în anul 1897.
C. Matasa, BCMI, 1 938, 97,p. 6; R. Vulpe, Dacia, 7-8, 1941, p. 13; M. Cojoearu, ALPK,
1943-1944, p. 109; A. Niţu, 1. Zamoşteanu, M. Zamoşteanu, Materiale, 6, 1�5�, p. 359
şi urm.; N. Gostar, Cetăţi dacice din Moldova, Bucureşti, 1969, p. 23 şi urm.

b) Tot pe muntele Cozla, în punctul Trei coline au fost gasite fragmente ceramice eneelitiee,
cultura Cucuteni, faza A şi din perioada La Tene-ului III getic, precum şi un denar
roman de la Galba.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dfmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 366, nr. 498; N. Gestar,
op. cit., p. 23 şi urm.; B. Mitrea, SCIV, 19, 1968, 1 , p. 1 79; V. Mihailescu-Bîrli•a, SCN,
4, 1968, p. 458; idem, MemAntiq, 2, 1970, p. 320.
c) La poalele masivului Pietricica, pe terasa din stînga pîrîului Cuejdi, în punctul Lutirit, au
fost cercetate resturi ale unor aşezari între care una din faza Cucuteni A, o alta llin
epoca bronzului final - cultura Noua şi resturi sporadice hallstattiene, precum şi o
aşezare carpica corespunzatoare provinciei Dacia secolele 11-111 e.n. Tot aici s-a :asit
şi un denar roman de la Faustina.
A. Niţu, 1. Zamoşteanu, M. Zamoşteanu, Materiale, 6, 1959, p. 366şi urm.; N. Zaharia,
M. Petrescu-Dfmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 366, nr. 498; B. Mitrea, SCN, 10
. 1959, p. 158.
d) În cartierul Darmaneşti, pe terasa din partea stînga a pîrîului Cuejdi, în apropierea Casei
tie copii, se afla o aşezare carpica din secolele I I-III e.n., precum şi o aŞezare şi o
necropota feudata din secolele XIV-XV.
A. Niţu, 1. Zamoşteanu şi M. Zamoşteanu, Materiale, 6, 1959, p. 370 şi urm.; V. Spinei,
MemAntiq, 2, 1970, p. 215 şi urm.; idem, Materiale, 10, 1 972, p. 279 şi urm.
e) Tot în cartierul Darmaneşti, în spatele fostelor Şcoli Normale, pe o prelungire a Dealului
Balauntlui au fost identificate resturi ceramice Cucuteni A.
Cercetare de teren - Şt. Cu coş.
f) În centrul oraşului, pe a doua terasa a llistriţei, la poalele masivului Cozla, au fost cercetate
resturile cuqii feudale domneşti din secolele XV -XVII, precum şi cele doua monumen
te- biserica şi turnul clopotniţa din secolul al XV-lea.
C. Matasa, SCIV, 6, 1953, 3-4, p. 819; E. Neamţu, MemAntiq, 1 , 1969, p. 227 şi urm.
g) Pe terasa rîului Bistriţa, cu prilejul unor foraje a fost descoperit un mormînt "a ciste" din
lespezi de piatra apaqinînd culturii amforelor sferice.
C. Matasa, Materiale, 5, 1969, p. 723 şi urm.
h) În centrul oraşului, pe lo�ul actualei cladiri CEC, în faţa hotelului Ceahtau, a fost descoperit
un tezaur de monede feudale datate în secolul al XVII-lea.
C. lliescu, C. Matasa, V. Mihllilescu-Bîrliba, ArhMold, 8, 1969.
i) În apropierea Curţii Domneşti, cu prilejul unor lucrari edilitare s-a descoperit un mormînt
feudal din care s-au recuperat doi cercei de bronz şi un inel.

.J) Pe teritoriul oraşului sînt menţionate monede dacice şi romane din care una de la Justinian.
C. Matasa, BCMI, 31, 1938, p. 98 şi 128; P. Grinţescu, ZSPC, 15, 1915, p. 776-777; R.
Vulpe, ALPR, 1934- 1935, p. 40; O. Taftali, Bdg, 4, 1 933, nr. 1 1 , p. 644; 1. Andrieşescu,
Contribuţii, p. 34- 35; 1. Minca, BSNR, 27-28, 1933-1 934, p. 108.
k) Tot pe raza municipiului se menţioneaza provenienţa unui bronz de la Traianus.
Il. Mit rea, SCIV, 19, 1968, 1, p. 179; V. Mihllilescu-Bîrliba, SCN, 4, 1968, p. 456; idem,
MemAntiq, 2, 1970, p. 320.
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1) Î n apropierea oraşului sînt semnalate dou" morminte de tip Sînt;ma de Mureş, elin secolul
IV e.n:
c. Matasa, AR, 63, 1942-1 943, p. 1 1 7.
m) În cartierul Gara Veche a fost descoperit întîmpll!tor un topor de piatra, şlefuit, din epoca
bronzului.
C. Matasa, Materiale, 5, 1959, p. 73 1.
n) Pe muntele Cernegura, în cartierul Peste vale, în punctul La Schit, s-a gasit un denar
imperial roman de la Hadrianus, precum şi aşchii de menilit şi silex patinat.
B. Mitrea, SCIV, 19, 1968, 1, p. 1 79; V. Mihăilescu-Bîrliba, SCN, 4, 1%8, p. 458; idem,
MemAntiq, 2, 1970, p. 320.
o) Î n marginea de vest a municipiului, pe terasa înaltă din stînga rîului Bistriţa, pe locul numit
Dealul Cîrlomlll!u , a fost depistata de catre N. Gostar şi V. Mihailescu-Bîrliba o aşezare
geto-dacica din secolele II-III e.n.
Şt. Cucoş MemAntiq, 4-5, 1972-1973, p. 30 1.
p) În raza oraşului, din puncte neprecizate, sînt menţionate cîteva monede din secolul IV e.n.
B. Mitrea, Dacia, N. S., 6, 1%2, p. 338; idem, SCIV, 13, 1 962, 1, p. 221; 1. Minca, BNSR,
27-28, 1933-1934, p. 108.

36.2. Ciritei, anexă a municipiului
a) În punctul La Perdele, cu prilejul scoaterii lutului pentru fabrica de caramizi "Zorile Noi",
s-a descoperit un depozit de topoare de piatra, ştefuite, eneolitice, cultura şi faza
neprecizate.
C. Matasa, Materiale, 5, 1959, p. 723 şi urm.
b) În punctul SteagulRoşu a fost cercetata o necropota de ta siTrşitul epocii bronzului, precum
şi o aşezare din aceeaşi perioada, aparţinînd culturii Noua.
A. C. Florescu, MemAntiq, 1, 1969, p. 83 şi urm.
Î
c) n spatele gospodariei anexe "23 August" s-au gasit rest mi ceramicc eneolitice, cultura şi
faza neprecizate, fragmente ceramice La Tene geto-dacice, tame de cuarţit, menelit şi
silex, precum şi un cuţit de fier din perioada feudata.
Informaţie - P. Halaucescu.

36.3. Sarata, anexă a municipiului
a) Pe terasa din stinga rîului Bistriţa, in faţa cetăţii dacice de pe Bîtca Doamnei, au fost
identificate urme ale unei aşezari temporare din epoca dacica.
N. Gostar, op. cit., p. 38.
b) Pe teritoriul anexei Sarata au fost descoperite resturi eneolitice din faza Cucuteni A
Cercetare de teren - Şt. Cucoş, 1%9.

36.4. I>Qamna, a nexă a municipiului
a) Pe Bîtca Doamnei, un pinten inalt care strajuieşte microhidrocentrata de ta marginea
municipiului Piatra Neam\, a fost cercetata o cetate dacica din secolele 1 î.e.n.-1 e.n.
Descoperita inca in anul 1928 de catre C. Matasa, cetatea de pe Bîtca Doamnei a fost
cercetata ulterior, fiind puse în evidenţa ziduri, locuinţe, sanctuarc cu tamburi de piatra,
un interesant material ceramic si diferite obiecte de fier, bronz, etc. Tot aici au fost
găsite resturi de locuire eneolitic� din faza Cucuteni A, precum şi un nivel din perioada
feudala, secolul al XIII-lea.
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C. Ma tasa, HCMI, 31, 1938, p. 127; idem, ALPR, 1932-1933, p. 39; 1. Cojocaru , ALPR,
1933-1934, p. 109, 1 1 1 ; N. Gostar, op. cit., p. 9 şi urm.; idem, OmPC - Iaşi, p. 8 1 şi
urm.; C. Scorpan, Dacia, N.S., 9, 1965, p. 441 şi urm.
b) Pe Dealul Comorilor a fost gasita o moneda de bronz de Ia Licinius.
C. Matasa şi ll. Mitrea, SCN, 1 , 1957, p. 476; C. Matasa, BCMI, 1938, 97, p. 1 7.

c) În apropiere de satul Doamna, în punctul Poiana Cireşului a fost cercetata o aşezare cu
nivele gravettiene şi epipaleolitice.
Şt. Cucoş MemAntiq, 1 , 1969, p. 4 16.

36.5. Văleni, anexă a municipiului.
a) Pe o fosta insula a Bistriţei, numita Cetăţuia, unde a fost fabrica de hîrtie a lui Gh. Asachi
şi unde acesta localiza aşezarea dadea Petrodava, azi terenul şcolii ge�erale nr. 7, a fost
cercetata o aşezare eneolitidi cu nivele de Iocuire Precucuteni " III, Cucuteni A şi
Cucuteni B. Tot aici s-au descoperit complexe de locuire de suprafaţa din secolele II-III
e.n., precum şi un bordei prefeudal din secolul VIII.
Sapaturi - li. Dumitrescu şi VI. Dumitrescu, 1942; Şt. Cucoş, 1974 - 1976, 198 1 .
C. Matas!l, BCMI, 1938, 97, p. 24-25; H. Dumitrescu, SCIV 1 , 1950, 2, p. 19 şi urm.;
Şt. Cucoş, MemAntiq, 6-8, 198 1 , p. 37 şi urm.
.

·

,

b) La vest de Cetaţuia, pe un fragment din terasa inalta din dreapta . Bistriţei, au fost
descoperite de catre C. Matasa resturi La Tene şi ceramic!l cucuteniana. Un sondaj
executat de colectivul de cercetare de Ia Bîtca Doamnei condus de N. Gostar, a pus în
evidenţa resturi La Tene în partea de nord a platoului. Cercetarea de suprafaţa între
prinsa de catre D. Monah în anul 1974 nu a putut preciza faza culturii Cucuteni careia
îi aparţine aşezarea. Dupa formele ceramice gasite de D. Monah credem ca nu este
exclusa şi prezenţa unui nivel de Iocuirc Cucuteni A-B.
C. Matasa, BCMI, 3 1 , 1938, p. 1 16; N. M. Popp, BSRG, 60, 1941, p. 320; I. Cojocaru,
ALPR, 1933-1934, p. 1 09; D. Monah, Şt. Cucoş, op. cit., p. 162.

37. PIATRA ŞOIMVlVI
37.1 . Piatra Şoimului (Calu), sat, comună
a) Pe Dealul Horodiştea, în punctul Capul Dealului, a fost cercetata o aşezare cu mai multe
nivele de Iocuire, din epoci diferite. Astfel, s-au identificat fazele Cucuteni A, A-B şi B,
resturi ceramice din epoca bronzului, culturile Costişa şi Noua, fragmente ceramice
hallstattiene şi doua nivele La Tene geto-dacice din secolele 1 î.e.n.-1 e.n. Aşezarea
cucuteniana din faza A a fost aparata de doua şanţuri, i.ar cetatea dacic!! a fost intarit!!
cu o fortificaţie de piatra. Staţiunea a fost descoperit!! iniţial de catre Gh. Asachi, apoi
de catre C. Matasa. Sapaturi efectuate de R. Vulpe în 1935-1940 şi de catre S.
Marinescu - Bîlcu, Şt. Cucoş şi V. Mihailescu-Bîrliba în anii 1973-1975.
Gh. Asachi, Calendar pentru poporul român, 1847, p. 4; C. Matasa, BCMI, 1938, 97,
p. 27-28; R. Vulpe, Dacia, 7-8, 1937- 1940, p. 13 şi urm.; V. Tufescu, BSRG, 59, 1940,
p. 354; Şt. Cucoş, MemAntiq, 4-5, 1972-1973, p. 303; idem, Ceramică... , 1973, p. 5.
b) Tot pe Dealul Horodiştea, la nord-vest de aşezarea de Ia capul Dealului, s-au cules
fragmente ceramice dintr-o aşezare cucutenian!l cu nivele din fazele A, A...B şi B.
Cercetare de teren - S. Marinescu-Bîlcu şi Şt. Cucoş, 1973.
c) La 9 km nord de Horodiştea, în albia pîrîului Calu, s-a gasit un topor de arama cu braţe
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"în cruce" de tip llrgu Ocna.
R. Vulpe, RAR; Al. Vulpe, Axte, p. 49, nr. 222.
d) Î n apropierea locului unde a fost descoperit toporul de arama, pe un platou situat la 660
m altitudine, în stînga pîrîului Calu, în punctul numit Pe Gorgan, s-au identificat
resturile unei aşezari din faza Cucuteni B.
Cercetare de teren - Şt. Cucoş.
e) La 2 km sud de Dealul Horodiştea, în dreptul bisericii din localitate, se afla o aşezare
cucuteniana, faza neprecizata.
R. Vulpe, RAR.
f) În vatra satului, la sud de Capul Dealului-Horodiştea, pe terasa joasa din dreapta pîrîului
Calu, în gradini, s-a identificat un turnul alungit, probabil din prima epoca a fierului
(Hallstatt).
Cercetare de teren - V. Mihailescu-Bîrliba.
g) Pe Dealul Timca s-au identificat resturi de vase din neoliticul dezvoltat, cultura şi faza
neprecizate.
Informa\ie - A Buzita.
h) Pe Dealul Horodiştea, în apropiere de cetatea dacica, s-au gasit doua monede de argint
dacice.
C. Matasa şi B. Mitrea, SCN, 1, 1957, p. 475.
i) La nord de aşezarea antica de pe Dealul Horodiştea s-a descoperit un depotit de topoare
de silex lustruite. Depozitul se compune din 12 exemplare.
C. Matasa, Materiale, 5, 1959, p. 729-73 1 ; V. Spinei, MemAntiq, 2, 1970.
Î
j) n punctul Deleni, în gradina locuitorului llarie Mihai, în anul 1962, s-a descoperit un
mormînt "a ciste", în cutie de piatra. Deşi ravaşit, A Buzila a recuperat fragmente
ceramice de la trei vase şi un topor de silex atb-vine\iu.
Şt. Cucoş, MemAntiq, 9-1 1 , 1985, p. 1 42-143, fig. 1/1.
·

38. PODOLENI
38.1 . Podoleni, sat, comună.
a) Pe terasa superioara din partea stînga a rîului Bistri\a, în punctul Dealul Teiului, a fost
identificata şi cercetata printr- un sondaj în anul 1943 de catre C. Matasa o aşezare din
faza Cucuteni A
C. Matasa, BCMI, 3 1 , 1938, p. 126.
b) Pe malul terasei superioare a rîului Bistri\a, deasupra satului, au fost culese fragmente
ceramice dintr-o aşezare din epoca bronzului, cultura neprecizata.
R. Vulpe, note personale, 1938; C. Matasa, BCMI, 3 1 , 1938, p. 1 26; H. Dumitrescu,
RAR.

c) Î n vatra satului, pe valea Pîrîului Verde, s-au descoperit fragmente ceramice La Tene
geto-dacice.
C. Matasa, RCMI, 3 1 , 1938, �- 126.
d) Î n punctul numit Dealul Mălăiftea s-au cules fragmente ceramice şi un gît de amfora La
Tene, probabil din secolele II-III e.n.
C. Matasa, BCMI, 3 1 , 1938, p. 126.
e) Pe terasa din stînga Pîrîului Verde, în locul .unde a fost biserica cawlica, s-au gasit, în
1933- 1934, mai mulle urne funerare acoperite cu lespezi de piatra. Epoca neprecizata.
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H. Dumitrescu, RAR.
f) În raza satului s-a descoperit o aşezare encolitica apaqinînd cullurii Precuculeni.
S. Marinescu-Bflcu, Cultura Precucuteni, p. 1 66.
g) Pe terasa Bistriţei, în punctul Bugiuleşti, s-a identificat o aşezare carpica din secolele II-III
e.n. şi s-au cules fragmente ceramice din prima epoca a fierului (Hallstatt). Tot aici se
afla resturi feudale din secolul al XVII-lea şi ruinele unei biserici.
h) Pe teritoriul satului se afla doua movile: Movila Podolenilor (Movila Poiefelea) şi mai la
nord Movila Flocoasă. Pe aceasta din urma C. Matas!1 a descoperit resturi ceramice
atipice dintr-o cultura şi fa1.a neprecizata.
C. Matas!1, BCMI, 31, 1938, p. 126.
i) În punctul La Ro vine, aflat la 2,5 km vest de sat, se semnaleaza urmele unei cetaţi. Epoca
neprecizata.
P. Polonic, ms., BAR, nr. 22, 1940, voi. III, caiet 3, f. 19.

39. POIANA TEIULUI

!

39.1. Poiana Teiului, ·sat, comună
a) Sondajele stratigrafice efectuate în cadrul cercetarilor complexe de pe locul lacului de
acumulare al Hidrocenirâlei Bicaz au dus la identificarea unor resturi de locuire din
paleoliticul superior.
C. Nicolaescu-Piopşor şi colab., Materiale, 7, 1961, p. 38 şi urm.
b) Pe teritoriul satului a fost descoperit un tezaur de tetradrahme thasiene, salvat de catre
învaţatorul Ştefan Ciudin.
B. Mitrea, SCIV, 18, 1967, 1, p. 194; idem, Dacia, N.S., 1 1, p. 381 ; V. Mih!1ilescu-Bîrli
ba, MemAntiq, 1, 1969, p. 428.

39.2. Ruseni, sat

. ...

Învăţătorul Crivaţ din localitate a descoperit pe teritoriul satului şi a predat Muzeului de
istorie din Piatra Nea.mţ, o halebarda medievala de fier.
R. Vulpe, note personale, 1940; idem, RAR
.

40. POIENARI
40.1. Pinceşti, sat
Pe teritoriul satului se semnaleaza descoperirea a 17 monede din care 10 mai mari şi 7 mai
mici, cu inscripţii latine.
Dosar MNA, 1876, f. 58; B. Mitrea, RAR
·

.

41. RĂVCEŞTI
41.1. Răuceşti, sat, comună
a) În vatra satului, pe o înalţime numita Bîtca Cioroiu, se afla o aşezare cucuteniana din fa7.a
A, urme din perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului, o locuire sporadir11
din epoca bronzului, cultura Costişa şi o alta mai bogata de tip Noua, precum şi resturi
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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din perioada feudalismului tîrziu -secolele XVII-XVIII.
Cercetare de teren - Tr. Anton şi Şt. Cucoş, 1977.
b) În punctul Herlea, situat la marginea de nord a satului, spre Oglinzi, a fost semnalata de
catre C. Matasa o aşe1..are din a doua epoca a fie�ului. Recunoaşterile noastre de
suprafaţa au dus la recoltarea unui topor calapod, fragmente ceramice Cucutcni A,
greutaţi de lut ars, fragmente ceramice şi o pipa din perioada feudalismului tîrziu.
C. Matasa, BCMI, 3 1 , 1938, p. 128.
c) În Rauceştii de Jos, pe locul numit Munteni, în vatra satului pc terasa înalta a pîrîului
Sarata, a fost cercetata prin sapaturi sistematice o asezare eneolitica cu nivele de locuirc
din fazele Cucuteni A, A-B şi B, precum şi din ep� bronzului.
Şapaturi inedite- Şt. Cucoş şi Gh. Dumitroaia, 1978-1979.
d) Pe teritoriul satului Rauceşti se semnaleaza o aşezare eneolitica, fa7l! neprecizata. D.
Monah presupune a fi aşezarea descoperita şi cercetata de noi împreuna cu Gh.
Dumitroaia.
V. Tufescu, BSRG, 58, 1940, p. 354; H. Dumitrescu, RAR; D. Monah, Şt. Cucoş, op.
cit., p. 137.
e) La circa 1 km est de aşezarea eneolitica din punctul Munteni, în punctul Trofinejti s-au
identificat resturile unei întinse aşezari a dacilor liberi din secolele II-III e.n. In anul
1 986 a fost efectuat aici un sondaj de catre M. Alexianu.
Cercetari de teren - ŞI. Cucoş, 198 1 .
f) În vatra satului, pc malul pîrîului Sarata a fost semnalata o aşezare de la sfirşilul epocii
bronzului. Probabil ca din aceasta provine şi fragmentul unui celt gasit pe malul pîrîului.
C. Matasa, BCMI, 3 1 , 1938, p. 128; J l. Dumitrescu, RAR; Şt. Cucoş, MemAntiq, 9- 1 1 ,
1 985, p. 429, fig. 1/3.

41 .2. Oglinzi, sat
a) Raspunsul învaţatorilor la Chestionarul lui Al. Odobescu menţioneaza la nord de sat 5
movile. Probabil ca acestea fac parte din cultura tumulilor subcarpatici şi se incadreaza

la fel ca necropola de la Branişte-Vinatori Neamţ şi Tîrzia, com. llrusturi-Draganeşti,
respectiv secolele III-IV e.n.
b) Pe Dealul Zăneasa, în dreptul satului Oglinzi s-au descoperit resturi materiale din paleo-·
liticul superior cultura neprecizata.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 373, nr. 528.

41 .3. Săveşti, sat
În punctul Topliţa-Izvor s-au gasit resturi ceramice dintr-o aşezare de la sfirşitul epocii
bronzului si' începutul Hallstattului, precum si din perioada feudalismului tîrziu. Restu
rile de aici au fost mentionate si în raspuns �rile la Chestionarul lui Al. Odobescu. În
anul 1986 Gti. Dumitro'aia a în ireprins aici sapaturi.
·

42. RĂZBOIENI
42.1 . Războieni, sat, comună
a) D.

Butculescu semnala în anul 1880, pe teritoriul satului, într-un punct neprecizat ,
cetaţuie..
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D. Butculescu , ms., 274/D, Muzeul municipiului Bucureşti.
b) Pc teritoriul satului a fost menţionată o aşezare cu ceramică pictata, probabil cultura
Cucuteni.
V. Tufcscu, HSRG, 59, 1940, p. 354; VI. Dumitrescu, EU, 4, 1930, p. 260 harti!.
c) Pe Dealul Morii din Uscaţi, v�chea den�mire a satului Razboienii de Jos, C. Matasi!
descoperise resturi ceramice La Tene. In urma lucrarilor agricole H. Dominte scoate
de aici citeva vase cenuşii lucrate la roata. Prin sondaj ul practicat în anul 1967 de catre
V. Capitanu şi Al. Artimon s-au identificat mai multe niveluri de locuire începînd de la
siTrşitul epocii bronzului (cultura Noua) şi pînă în secolele II-III e.n.
C. Matasa, BCMI, 3 1 , 1938, p. 128; D. Popescu, S CIV, 19, 1968, 4, p. 680; Şt . Cucoş,
MemAntiq, 1 , 1969, p. 417.
.

d) În vatra satului, în punctul Podul Cucoanei locuitorul Gh. Manolc a găsit în anul 1 939, cu
prilejul lucrărilor agricole, un vas cu monede. Informa\ic Ob\inuta de la Gh. Dimon din
Rllzboieni. Probabil ca este tezaurul de denari romani pierdut înainte de 1940.
C. Ma tasa şi 13. Mitrca, SCN, 1, 1957, p. 476; Gh. Poenaru-llordea, V. Mihăilescu-Bîrli
ba şi Al. Artimon, op. cit, p. 600; V. Mihăilcscu-Bîrliba, MemAntiq, 2, 1970, p. 3 15.
e) De pe Dealul Bozului provin doull topoare de silex şlefuile. Alte cîleva exemplare aflate
în colecţia şcolii din localitate nu CJU prcci7.alc <hlle asupra locului şi condiţiilor de
descoperire.
f) În anul 1973 s-a efect ual un sondaj în biserica de la Rllzboicni, el itoric a lui Ştefan cel Mare
şi s-a descoperit osuarul luptători!or cazu\i în bătălia din 1476.
Gh. Cantacuzino, MemAntiq, 4-5, 1 972- 1973, p. 231 şi urm.; Şt . Cucoş, Mărturii,
p. 36.
g) Citeva topoare de silex, vîrfuri de lllnci şi de sagqi feudale au fost descoperite întîmplator
în punctul Tăielllra, situat în vatra satului Rllzboieni.
Şt. Cucoş, Mărturii, p. 36.
h) Tot în vatra satului, pc locul numit Curături, s-au găsit dlcva topoare de silex alb-vineţiu
şi vîrfuri de lance de fier feudale.
Şt. Cucoş, Mărturii, p. 36.
i) În punctul Stejantl s-au descoperit întîmplător un celt şi o seceră de bronz cu cîrlig specifice
culturii Noua.
Şt. Cucoş, Mărturii, p. 36; idem, MemAntiq, 9-1 1 , 1985, p. 49 1, fig. 1/1 .
j) În fostul catun Marginea, pe locul La Fagani a fost descoperita o aşezare de la siTrşitul
epocii bronzului şi începutul Hallstatt-ului.
C. Matasă, BCMI, 3 1 , 1938, p. 128; ŞI. Cucoş, Mărturii, p. 35-36.

42.2. Borşeni, sat
În marginea satului, pe Dealul Gheţău, a fost descoperită o aşezare eneolitira din faza
Cucuteni 13. Sondajul efectuat aici de catre C. Matasa a dus la recollarea unor frag
mente ceramice, topoare şi dălţi de piatra, o statuetă zoomorfă şi a precizat ca staţiunea
a fost ravaşita de lucrarile agricole.
C. Matasa, BCMI, 31, 1938, p. 125.

42.3. Valea Albă, sat
a) În punctul Chiriluş s-au identificat resturile unor aşezllri din perioada La Tcne -şi din
feudalismul tîr.liu.
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C. Matasa, BCMI, 31, 1938, p. 128.
b) Pe locul numit Poeni au fost descoperite de catre C. Matasa resturile unor aşezari din
eneolitic cultura Cucuteni, faza B, La Tene şi feuda_Iismul tfrziu.
C. Matasa, BCMI, 31, 1938, p. 128.
c) Pe dealul Cetăţuia s-a identificat o aşezare cucuteniana din faza B, o alta La Tene şi resturi
feudale.
C. Matasa, BCMI, 3 1 , 1938, p. 128.

43. REDIV
43.1 . Rediu, sat, comună
a) În anul 1962 a fost descoperit fntfmptator pe teritoriul satului un tezaur compus din 87
denari imperiali romani.
Ş. Mitrea, Dacia, N.S., 7, 1963, p. 596; idem, Dacia, N.S., 8, 1964, p. 382; V. Mihaile
scu-Bîrliba, SCN, 4, p. 457; idem, MemAntiq, 2, 1 970, p. 3 1 7.
b) Pe Dealul Pochefti s-au descoperit fragmente ceramice dintr-o aşezare eneolitica cultura
Precucuteni, o aşezare La Tene din secolele II-III e.n. şi resturi din perioada feudalis
mului dezyoltat.
Informaţie - V. Mihailescu-Bîrliba.

43.2. Poloboc, sat
În vatra satului pe Dealul Viei a fost semnalata printr-un sondaj de informare o aşezare
eneolitica din faza Cucuteni B.
C. Matasa, BCMI, 3 1 , 1938, p. 128.

43.3. Socea, sat
Un vas cu 538 denari romani a fost descoperit pe ogorul lui V. Stan fn punctul Coasta
Bărbutească fn anul 1943. Doua monede sînt republicane, iar restul sînt denari imperiali
din perioada de Ia Nero pîna la Comodus.
B. Mitrea, Dacia, N.S., 1 , 1 957, p. 229-236; idem, SCIV, 7, 1 956, p. 162; idem, SCIV,
8, 1957, 1-4, p. 175; C. Matasa şi B. Mitrea, SCN, 1 , 1957, p. 475; V. Mihailescu-Bîrliba,
MemAntiq, 2, 1970, p. 317.

44. ROMAN
44.1 . Roman, municipiu
a) Unga Episcopie au fost cercetate resturile cetaţii noi a Romanului. sapaturile au precizat
fazele de construcţie, prima fiind datata în anul 1466, cînd este refacut fortul şi se
adauga curtea exterioara cu ziduri masive şi bastioane. De asemenea, s-au obţinut date
privind tehnica construcţiei şi perioada de încetare a folosirii cetaţii.
D. Popescu, SCIV, 17, 4, 1966, p. 724; idem, SCIV, 18, 1 967, 3, p. 535; V. Ursachi,
Carpica, 1, 1968, p. 156.
b) Pe strada Iora s-au gasit resturi din perioada feudalismului dezvoltat din ·secolele XV şi
XVI-XVII şi din a doua jumatate a secolului al XVII-lea,
N. zaharia, M. Petrescu-Dtmboviţa şi Em. zaharia, op. cit., p. 301.
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c) În punctul Luti1ria de la Episcopie s-au gasit fragmente ceramice din prima epoca a fierului
şi din feudalismul dezvoltat, secolul al XIV-lea. Cercetare N. Zaharia şi Em. Zaharia,
.

1956.

N. Zaharia, M. Petrescu-Dfmboviţa şi Em. Zaharia. op. cit., p. 302, nr. 280.
d) În curtea şcolii generale nr. 5 au fost cercetate urmele unei aşezari feudale din secolele
XVI-XVII şi 25 de morminte cu inventar compus din ceramica, monede, cercei etc.
Şt. Cucoş, MemAotiq, 4-5, 1972-1973, p. 303.
e) Cu ocazia unor lucrari de construcţie au fost întrepriose sapaturi de salvare pe strada Cuza
Vodă în anul 1975. S-au descoperit resturi ceramice şi un tezaur compus din 9 1 de
monede de la începutul secolului al XV-lea.
Gh. Dumitroaia, MemAotiq, 6-8, 1981, p. 344-345.
f) Pe teritoriul oraşului, în punctul N. Bălcescu, în anul 1933 a fost descoperit un mormînt
de inhumaţie datat iniţial în secolul IV şi apoi fn secolul V e.n. Din inventar fac parte
fibule de bronz cu dte doua placi ornamentale sumar cu incizii, doi cercei de bronz,
doua perle de chihlimbar, o perla de sticla şi doua fragmente dintr-o braţara de fier.
VI. Dumitrescu, RIR, 4, 1934, p. 76-81; M. Petrescu-Dfmboviţa, S CIV 4, 1954, 1-2, p.
250-25 1; D. Gh. Teodor, V. capitanu şi 1. Mitrea, Carpica, 1 , 1968, p. 233; VI.
Dumitrescu, RAR.
g) În punctul Roghina s-a gasit o gresie de ascuţit cu o perforaţie. Epoca neprecizata.
D. Berciu, RevArb, 5, 1942, 1, p. 57.
h) În prundişul rîului Moldova s-a gasit un razuitor de silex asemanator cu cele de la Ripiceni,
lucrat însa numai pe o faţa.
C. S. Nicolaescu-Piopşor, Dacia, 5-6, 1935-1936, p. 63.
i) Lînga Fabrica de. zahăr s-au gasit doi cercei şi o moneda. Epoca neprecizata.
H. Dumitrescu, RAR.
j) Pe locul numit La Rîpi s-au cules fragmente ceramice din epoca bronzului şi din a doua
epoca a fierului - La Tene.
C. Matasa, BCMI, 31, 1938, p. 127.
k) în împrejurimile oraşului, într-un punct neprecizat s-a descoperit un stater de aur de la
Lysimach.
13. Mitrea, SCI V, 20, 1969, 1, p. 164; V. Mihailescu-Bfrliba, MemAotiq, 1, 1 969, p. 428. .
,

44.2. Cordun, comună suburbană a municipiului
a) La începutul secolului, pe fosta moşie Cord un s-au gasit la adîncimea de 0,30 m, cu prilejul
lucrarilor agricole, mai mune monede vechi. Un numar de 35 de monede au ajuns la
Muzeul Naţional de Antichitaţi.
Dosar MNA, 1901, p. 58; VI. Zira, RAR.
b) sa paturile efectuate în vatra satului de catre D. Hordila au dus la descoperirea şi cercetarea
unei aşezari rurale feudale din secolele XIV-XV şi a unui tezaur de monede din aceiaşi
perioada.
D. Hordila, MemAntiq, 6-8, 1981, p. 279-306.

44.3. Simioneşti, sat
în anul 1966, pe teritoriul satului s-a gasit un tezaur cu 102 denari imperiali romani. Lfngl!
locul descoperirii tezaurului s-au gasit resturile unei aşezari La Tene din secolele II-III
c.n.
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M. Chitcscu şi M. l l rsarhi, SCN, '1 , 1 968, p. 185 şi
MemAntiq, 1 , 1969, p. 429.

ur m .; V.

Mih!!ileseu-Bîrlitn,

45. J{OMĂNI
45.1 . Români, sat, comună
În apropierea satului, în punctul La Râpi s-au descoperit resturile unei aşezari din epoca
bronzului şi resturi La Tene.
C. Matasa, BCMI, 1938, 97, p. 35.

45.2. Siliştea, sat
a) Pe locul numit Poiana Mare a fost identificata o aşezare eneolitiea cu ceramica pictata din
faza Cucuteni B.
C. Matasa, BCMI, 3 1 , 1938, p. 128.
b) În fostul sat Bîrjoveni, unificat cu satul Siliştea, în punctul Cetăţuia s-au gasit fragmente
ceramice din epoca bronzului, cultura neprecizata, precum şi din La Tene-ul geto-dacic.
C. Matasa, BCMI, 3 1 , 1938, p. 1 27.
c) Pe locul numit Branişte, spre Bîrjovcni, s-au gasit fragmente ceramice care indica locul
unei aşezari geto-dacice.
C. Matasa, BCMI, 3 1 , 1938, p. 128.

45.3. (joşmani, sat
În punctul Silişte se semnaleaza resturile unei aşezari cu ceramicil grosolana. Cultura şi faza
neprecizate. Se mentioneaza existenţa unui strat gros de chirpic şi puţina ceramica.
C. Matasa, BCMI, 33, 1940, p. 38; H. Dumitrescu, RAR.

46. ROZNOV
46.1 . Romov, sat, comună
La circa 1 km de uzina, pe partea dreapta a şoselei Roznov-Dochia, spre Dumbrava Deal,
s-au descoperit în anul 1 968 resturile unei aşezllri carpice din secolele II-lll e.n.
Cercetare de teren P. Halaucescu şi A. Buzila.

46.2. Şovoaia, sat
Pe terasa nordica a pîrîului Şovoaia au fost culese resturi ceramice din perioada feudalismului
dezvoltat.
Cercetare de teren P. I IaH1ucescu.

46.3. Chintinici, sat
a) Deasupra vaii pîrîului milanu, pe colina ce domina satul, în anul 1924 s-a gasit un vas de
lut negru <.lin past a poroasil şi fara torţi, împreuna cu doua bratari simple şi alte 10
obiecte de bronz, precum şi un mîner de fier. Probabil sînt dintr-o aşezare La Tenc.
R. Vulpe, ALPR, 1914-1935, p. 42; idem, ))acia, 7-8, 1933-1940, p. 1 6, 58; II. Dumi
t rescu, RAit.
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b) La sud de Roznov, pe botul nordic al terasei Bistriţei, în apropierea şoselei Roznov-Tazlau
s-au gasit fragmente de unelte din cuaqil aparţinînd Campignianului.
Cercetare de teren P. lialaucescu.

46.4. Slobozia, sat
În vatra satului, pe terasa rîului Cracau a fost cercetata prin sapaturi o aşezare La Tene de
factura carpica din se.::olcle 11-111 e.n.
Gh. Bichir, Cultura Carpică, Bucureşti, 1973, p. 17 şi urm.

47. SAQNA
47.1 . Sagna, sat, comună
În anul 1959 V. Ursachi a descoperit pe terasa din stînga rîului Siret, spre Poeniţa, în punctul
La Vie, resturile unei aşezari cu ceramica liniara şi o aşezare eneolitica din faza Cucuteni
A. Tot aici s-au gasit şi resturi din perioada feudalismului tîrziu -secolul al XVIII-lea.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dfmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 302, nr. 281.

47.2. Qidinti, sat
a) Pe malul stîng al Siretului, pe terasa inalta, se afla o aşezare cucuteniana cu niveluri din
fazele A şi B. O parte din aceasta a fost distrusa de apele Siretului. Pare sa fie aşezarea
în care Gr. Buţureanu şi N . Beldiceanu au executat un sondaj în anul 1895. Locul pe
care se afla poarta toponimul Pogan.
E. Vulpe, Raport MNA, 1942-1943, p. 82.
b) Pe şesul Varniţa au fost semnalate fragmente ceramice dintr-o epoca neprecizata.
Raspunsul învaţatorilor la Chestionarul lui Al. Odobescu, t. 7, f. 71, 81.
c) La Gfdinţi este menţionata cetatea Smerodava din secolele XIII-XVI, fara alte precizari.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 299, nr. 271.
d) Pe terasa din stînga rîului Siret, pe Dealul Tunica sau La Preventoriu, N. Zaharia şi V.
Ursachi au identificat o aşezare de tip Horodiştea, o locuire feudala tîrzie din secolul
al XVIII- lea, precum şi aşchii de silex şi menilit nepatinate dintr-o perioada nepreci
zata.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 300, nr. 271.
·

•

48. SĂBĂOANI
48.1 . Săbăoani, sat, comună
a) Pe terasa inferioara a rîului Siret, în punctul La Islaz, la 2,5 km nord-est de sat se afla o
aşezare în care au fost cercetate un nivel din epoca bronzului, un altul din epoca fierului
(Hallstatt), o aşezare carpica din secolele 11-111 e.n., precum şi resturile unei locuiri din
secolele VI-VII. Tot aici s-au gasit şi resturi din perioada feudalismului dezvoltat. În
vecinatatea aşezarii se afla o necropola carpica din secolele II-III e.n. din care au fost
cercetate peste 250 morminte de incineraţie şi inhumaţie.
V. Ursachi, Carpica, 1, 1968, p. 156-170; idem, Carpica, 2, 1969, p. 199-201; idem,
Hierasus, 1978, p. 174 şi urm.; idem, MemAntiq, 1, 1969, p. 327 şi urm.; 1. Mitrea,
Carpica, 12, 1980, p. 135.
·
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b) La 2 km nord-est de sat, pe terasa superioara a rîului Siret, în punctul Groapa lui Ghi(if
s-au descoperit cîteva morminte de inhuma\ie. Dintr-un mormînt s-a recuperat o
catarama bizantina de bronz caracteristica secolelor VI-VII.
Sapaturi - V. Ursachi, 1 967; D. Gh. Teodor, SCIV, 21, 1971 , 1, p. 1 1 1 ; 1. Mitrea,
Carpica, 12, 1980, p. 135.

48.2. Traian, sat
Pe partea dreapta a şoselei Roman-Iaşi, la 8 km de Roman, în punctul La Budăie s-au gasit
fragmente ceramice din a doua epoca a fierului, secolele 11-111 e.n.
N. :zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 309, nr.306.

49. SĂVINEŞTI
49.1 . Săvineşti, sat, comună
a) Pe terasa Bistriţei, între Savineşti şi Roznov, s-au gasit fragmente carpice din secolele II-III
e.n.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 368, nr. 504.
b) În apropiere de Savineşti, în punctul Dumbral'a Deal a fost identificata o aşezare a dacilor
liberi, secolele II-III e.n.
Cercetare de teren - P. Hataucescu.

50.

SEC\/IENI

50.1 . Secuieni, sat, comună
a) În locul numit Budăile SÎrbilor s-au gasit resturi ceramice dintr-o locuire de la sfirşitul
epocii bronzului, o aşezare carpica din secolele II-III e.n., din perioada feudalismului
timpuriu - secolul al X-lea şi din feudalismul dezvoltat- secolul al XV-lea.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 294, nr. 254.
b) Pe terenul Staţiunii Experimentale Secuieni, în punctul A/deşti 2 s-a cercetat o aşezare cu
resturi materiale din epoca bronzului, La Tene-ul carpic, din perioada secolelor VIII-IX,
precum şi din feudalismul dezvoltat, secolul al XV-lea.
V. Ursachi, Carpica, 1, 1 968, p. 133; 1. Mitrea, Carpica, 12, 1980, p. 129.

50.2. Butnăreşti, sat
a) Într-o livada din apropierea satului s-au gasit resturile unui cimitir din secolele III-IV e.n.
din care au fost recuperate: 6 perle de calcedonie întregi şi fragmentate, o perla
cilindrica �e sticla mata alba, o jumatate de perla mica prismatica cu şase muchii, din
sticla mata alba, o perla sferica din sticla verzuie irizata, o perla de filigran de argint
identica cu acelea de la Poieneşti, 3 fragmente de cercei de filigran de argint şi doua
catarame perlate în forma de 8. De asemenea, pc teren s-au gasit fragmente ccramice
de calitate superioara şi de amfore romane.
R. Vulpe, note personale, 1952; idem, RAR .
b) În punctul La Neaga s-a descoperit o aşezare La Tene corespunzatoare provinciei Dacia,
o dalla de silex şi rîşniţe neolitice.
N. Zaharia, M. Petrcscu-Dîmbovi\<t �i Em. /",ahari«, op. cit., p. 309, nr. 305.
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c) În fostul sat Cocoşeni, contopit cu Butnareşt i, a fost cercetat:! o aşezare şi o necropola ele
tip Poieneşti din secolele II-III e.n.
V. Ursachi, Carpica, 1, 1 968, p. 147; Gh. Bichir, Cultura carpică, p. 17 şi urm.
d) Tot în fostul sat Cocoşeni, în curtea locuitorului Neculai Chioara s-au gasit cîteva urme
de incineraţie.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 309.
e) Pe locul numit La Moa,.ă locuitorul Mihai Ştefan a gasit un denar roman care apoi s-a
pierdut. Locul nu a fost cercetat.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 309.
_

51 . STĂNIŢA
'

51 .1 . Stănita, sat, comună
În punctul Silişte a fost cercetata o aşezare carpica din secolele II- III e.n. şi s-a descoperit un
tezaur compus din 25 denari romani imperiali.
V. Ursachi, Carpica, 1 , 1 968, p. 1 56; M. Chiţescu, V. Ursachi, Carpica, 2, 1969, p. 145
şi urm.; V. Mihailescu:Rîrliba, MemAntiq, 2, 1970, p. 580.

52. ŞTEFAN CEL MARE
52.1 . Ştefan cel Mare (Şerbeşti) sat, comună
a) În punctul La Stîncă s-au cules resturi ceramice dintr-o aşezare din perioada La Tcne III,
eventual aparţinînd culturii carpilor.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 368, nr. 507.
b) Pe locul numit Picioml Stîncii a fost identificata o aşezare <» la sfîrşitul epocii bronzu
lui - cultura Noua. Tot aici în anul 1948 s-a gasit întîmplator un depozit de bronzuri
compus din 5 seceri_ şi alte obiecte de bronz din care s-au salvat 3 seceri cu cîrlig.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 368, nr. 507; M.
Petrescu-Dîmboviţa, SCIV, 4, 1953, 3-4, p. 463.
c) În vatra satului, pe locul numit La Rateş s-a identificat o aşezare eneolitica din faza
Cucuteni A, precum şi resturi din perioada feudalismului dezvoltat.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 369, nr. 507.
d) În punctul La Bahnli a fost depistata o aşezare eneolitica aparţinînd culturii Precucuteni.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 368, nr. 507.
e) Pe teritoriul satului, în punctul La Vie s-au gasit resturile unei aşezari cucuteniene, faza
neprecizata.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, op. c:it., p. 369, nr. 507
·

f) Pe locul numit La Slatinli s-au cules resturi ceramice car� indica o aşezare din secolul al
IV-lea e.n.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 369, nr.507.
g) în vatra satului, la Livada de la Conac a fost descoperit un tezaur de monede feudale datat
fn secolul al XVI-lea.
Informaţie -V. Mihailescu-Dîrliba.
h) În partea dreapta a şoselei Girov Şerbeşti pe locul numit Curechiştea a fost identificata o
aşezare precucuteniana.
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S. Marinesc îtcu, Cultura Precucuteni... , p. 168; Recunoaşteri de suprafa!a - A .
Buzila.
i) În punctul La Huci a fost descoperit întfo nplator un ceH d� bronz care constituie o variantă
aparte a celtului transilvanean.
Şt. Cucoş, MemAntiq, 9-1 1 , 1985, p. 491.
j) De pe te:ritoriul satului provin doua monede romane; una de la Domi!ian şi alta de Ia
Vespasian.
.
C. Matasa şi B. Mitrea, SCN, 1, 1957, p. 476; B. Mitrea, SCIV, 6, 1955, 1-2, p. 150.

k) În faţa stîncii Şerbeşti, lfnga şoseaua Piatra Neam!-Roman, pe şesul deschis, lucrarile de
îmbunataţiri funciare au dus Ia descoperirea unei aşezari de la sfirşitul epocii bronzului.
Materiale recuperate de noi in anul 1982.

52.2. Ghigoieşti, sat
a) În punctul . Trudeşti, situat Ia sud de sat, in partea stingă a şoselei Piatra Neam!-Roman, a
fost cercetată printr-un sondaj de către C. Matasa şi apoi prin sapături metodice o
aşezare eneolitidi Precucuteni II. S-au identificat şi resturi de locuire La Tene din
secolele. II-III e.n. Punctul este men!ionat şi in răspunsurile Ia Chestionarul lui Al.
Odobescu sub toponimul de "Siliştcll Trudeştilor".
Răspunsul la Chestionarul lui Al. Odobescu, t. 6, f. 455; R. Vulpe, ACMI, 1942-1943,
p. 165; C. Matasă, BCMI, 1938, 97, p. 34; idem, Dacia, 7-8, 1937- 1940, p. 70; S.
Marinescu-Bîlcu, op. cit.; M. Petrescu-Dimbovi!a, RAR; Şt. Cucoş, MemAntiq, 3, 197 1 ,
p . 577; M. Babeş, Dacia, N.S., 1 5 , 1971, p . 373.
b) Pe locul numit Mînjeşti, veche denumire a satului Deleni contopit cu Ohigoieşti, s-au
cui(\; resturi ceramice cucuteniene faza neprecizata. Tot aici s-a identificat o aşezare
Precucuteni II şi o Iocuire din secolele III-IV e.n.
C. Matasa, BCMI, 1938, 97, p. 34; H. Dumitrescu, RAR
c) Pe Dealul Unguraşului a fost descoperită o aşezare din secolde II-III e.n.
Răspunsul la Chestionarul lui Al. Odobescu, t. 6, f. 455; C. Matasa, BCMI, 1938, 97,
p. 34; Il Dumitrescu, RAR.
d) În apropierea Iazului Cîrligi s-au gasit fragmente ceramice care indica u rmele unei aşezări
La Tene.
C. Matasă, BCMI, 1938, 97, p. 34; H. Dumitrescu, RAR
.

e) În partea de jos a· satului, pe locul numit Siliştea s-a gasit un topor de piatra .fragmentar şi
resturi ceramice La Tene. Tot aici a fost descoperit un cimitir feudal.
H. Dumitrescu, RAR.

f) În partea dreaptă a drumului Ghigoieşti-Hîrtop a fost identificata o aşezare Cucuteni A-B
şi s-au cules resturi ceramice din perioada feudalismului dezvoltat.
Cercetari de teren- A. Buzila.
g) Pe teritoriul satului a fost gasit un denar imperial roman de Ia Vespasianus.
C. Matasă şi B. Mitrea, SCN, 1, 1 957, p. 476.

52.3. Duşeşti, sat
a) În punctul La Silişte s-au descoperit resturile unei aşezari carpice din secolele 11-111 e.n.,
precum şi fragmente ceramice feudale.
C. Matasă, BCMI, 1938, 97, p. 34; N. Zaharia, M. Petrescu-Dimbovi\a şi Em. Zaharia,
op. cit., p. 363.
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b) Pe teritoriul satului se afli! o moviEI dintr-o cpor.a ncpreeintta.

lnforma\ie -A. Buzila.
pe teritoriul satului, într-un punct nepreci7.at se scmmileaz.:'l o aşezare CII ccranlita
pictata - cultura Cucutcni.
V. Tufescu, BSRG, 59, 1940, p. 354; I l . DumitJ escu, RAR.
d) În vecinatatea bisericii din sat s-au gasit resturile ceramicc ale unei aşezari geto-dacice.
C. Matasa, BCMI, 3 1 , 1938, p. 127.
c) Tot

53. TAZIĂV
53.1 . Tazlău, sat, comună
a) Pe Dealul Humăriei s-a descoperit o aşezare eneolitica Cucuteni A şi cîteva monede feudale
turceşti.
Cercetare de teren - V. Mihailescu-Birliba. .
b) La nord de sat, pe Dealul Fluturelui, spre· Rorlcşti s-au gasit fragmente ceramice dintr-o
ase1.are Hallstattiana si un celt de bronz.
C. Matasi!, BCMI, 1 9J8, 97, p. 35; M. Petrcscu-Dîmbovi\a, SCIV, 4, 1 953, 3-4, p. 465.
c) În punctul Cetăţuia se men!ioneaza o aşezare eneolitica cu ceramicl! pictata, cullura
Cucuteni, faza neprecizata. Tot aici s-a gasit o secera de bronz �i fragmente ceramice
din perioada La Tene get o-dacice.
C. Matasi!, BC MI, 1938 , 97 , p. 35; Cercetari de teren -- V. Mihailescu-Bîrliba.
d) Printr-un sondaj de salvare efectuat de către M. Dragotescu, Al. Radu şi V. Mihailcscu
Rîrliba în punctul La Coborîş a fost cercetati! o aşezare cucutcniana din faza A şi o alta
La Tene din secolele II-III e.n.
Şt. Cucoş, MemAntiq, 1, 1 969, p. 4 1 6.
c) De pe teritoriul satului provin cîteva moncdc romane, între care denari de la Vespasian şi
Traian şi un dertar republican.
C. Matasa, B C MI , 3 1 , 1938, p. 109; I l. Dumitrcscu, RAR.
f) Pc Dealul Cărămidăriei se semnaleaza ruinei:: unei ccta\i. Neccrcetata.
I L Dumitrescu, RAR.
g) În anul 1984, în incinta monumentului istoric care dateaza din vremea lui Ştefan cel Mart'
( 1487) s-a descoperit ceramica, o Iane şi un pavaj de piatra care lega monumentul de
cladirile anexa. Cu acelaşi prilej s-a constat'it ca Ştefan cel Mare a ridicat monumentul
pe temelia unuia mai vechi, probabil din timpul lui Alexandru cel Bun.
Sapaturi- Lia şi Adrian Batrîna.
h) La nord de monumentul lui Ştefan cel Mare, la circa 500 m, în punctul Sub Ceriu au fost
investig<.te temeliile unei biserici mici de forma rectangulara.
Sapaturi - Lia şi Adrian Batrîna, 1 984.
54.

TĂMĂŞENI

54.1 . Tămăşeni, sat, comună

a) Pc un grind din dreapta rîului Siret, în · punctul Fîntîna llîrzului s-au gasit fmgmentc
ceramicc din perioada La Tcnc-·- secolul 1 c.n . , precum şi din perioada provinciei Uacia,
secolele II-III e.n.
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N. Zaharia, M. Petrescu-Dimboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 302, nr. 284.
b) La 3 km sud de sat, fn punctul Ima.ş pe Deal s-au identificat resturi ceramice Hallstattienc
şi La Tene, probabil din secolele II-III e.n.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dfmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 302.
c) În apropierea locului Ima.ş pe Deal, fn punctul La Tufe s-au gasit fragmente ceramice
neolitice, cultura şi faza neprecizate, precum şi din perioada de tranziţie la epoca
bronzului.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dfmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 302.
d) La marginea satului, fn punctul La Cînepişte a fost cercetata prin sapaturi de catre V.
Ursachi, fn anii 1971-1972, o aşezare carpica din secolele II-III c.n. Tot aici s-a desco
perit un tezaur de monede romane republicane şi imperiale compus din 56 de piese.Şt.
Cucoş, MemAntiq, 4-5, 197Z-1973, p. 303.
·

55. TIMIŞEŞTI
55.1 . Timişeşti, sat, comună
Pe teritoriul satului se semnaleaza un val de pamint cu şahţ numit Troian amintit şi fntr-un
document din 14 septembrie 1427 de la Alexandru cel Bun. Valul nu a fost cercetat
prin sapaturi.
C. Matasa; BdG, 5, 1934, nr. 3, p. 146; H. Dumitrescu, RAR.

55.2. Dumbrava, sat
a) Pe drumul ce strabate padurea Petricani, spre Urcchcni se semnaleaza o aşezare cucute
niana cu urme sporadice, faza neprecizata.
Cercetari de teren - R. Vulpe, C. Matasa, 1938; H. Dumitrescu, RAR.
b) Pe teritoriul satului a fost gasit un virf de sageata de fier şi un fragment de cahta feudata
din secolul al XVI-lea. Materialele se gasesc fn colecţia şcolii din Draganeşti.

56.1 .

56.

TÎR<.;V NEAMŢ

Tireu Neamt oraş

a) În raza oraşului, pe Dealul Pometea a fost cercetata de catre R. Vulpe şi C. Matasa in anul
1938 o aşezare eneolitica Cucuteni B şi o locuire feudata tirzie. sapaturile au fost
reluate in anul 1973 de catre Ilie Untaru.
C. Matasa, BCMI, 31, 1938, p. 126; H. Dumitrescu, RAR; Şt. Cucoş, FCB.
b) Pe Dealul Gol, in apropierea monumentului ridicat in memoria vfnatorilor de munte cazuţi
in primul razboi mondial, a fost identificata o aşezare cucuteniana din faza B.
R. Vulpe, note personale, 1938; C. Matasa, BCMI, 3 1, 1938, p. 126; H. Du.rnitrescu,
·

RAR.

c) In apropierea aşezarii de pe Dealul Pometea, in punctul Valea Ursului s-au gasit citeva
silexuri neolitice.
C. Matasa, BCMI, 31, 1938, p. 126; H. Dumitrescu, RAR.
d) Într-un punct neprecizat s-a gasit un vas de lut in care se aflau obiecte de podoaba de
argint, probabil feudale.
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M. Butculescu, Arh. Muzeului municipiului Bucureşti, 274/D; H. Dumitrescu, RAR.
e) Pe culmea subcarpatica Pleşu a fost cercetata şi restaurata Cetatea Neam\ului. Cu acest
prilej s-a precizat originea sa muşatina şi refacerea ceta\ii cu adaugarea cur\ ii exterioare
în vremea lui Ştefan cel Mare.
f) În vatra oraşului, ih apropiere de spital, a fost cercetata o locuinţa feudala din secolul al
XVI-lea cu un bogat inventar.
sapaturi - Adrian Batrîna.

56.2. Humuleşti, sat
La

sud de sat se semnaleaza o cetate de pamînt de forma patrata. Epoca neprecizata.
P. Polonic, ms., AR.S.R., nr. 22/1940, III, caiet 3, f. 13; H. Dumitrescu, RAR.

57. TRIFEŞTI
57.1 . Trifeşti, sat, comună
a) Pe teritoriul satului, în puncte neprecizate se afla o aşezare cucuteniana din fazele A-B
sau B, o aşezare din epoca bronzului - tip Noua, precum şi resturi ceramice feudale
tîrzii. Materialele se gasesc în colec\ia şcolii din localitate.
b) Pe Dealu"/ Feleşti s-a gasit un tezaur de monede feudale format din 109 monede emise de
Lituania şi Polonia. Cea mai veche piesa dateaza din 1578, iar cea mai noua din anul
1684
Informa\ie- Domniţa Hordila.
c) Spre nord-est de sat, pe muchea culmii dealului Trifeşti se afla o movila artificiala,
necercetata.
C. S. Nicolaescu-Plopşor, MAG, 1912, 5, p. 642.
d) Pe teritoriul satului se semnaleaza o sta\iune preistorica. Epoca neprecizata.
C. Moisil, BCMI, �, 1 910, p. 183.
.

•

58. TVPIIAŢI
58.1 . Tupilafi, sat, comună
a) De pe teritoriul satului provin fragmente ceramice cucuteniene dintr-o aşezare aflata
într-un punct neprecizat, precum şi cîteva piese feudale şi monede turceşti.
Şt. Cueoş, Mărturii, p. 35.
b) La ieşirea din sat, în punctuf Valea Albă s-au gasit resturi ceramice dintr-o aşezare
hallstattiana tîrzie, eventual din perioada La Tene Il.
N. Zaharia, M. Petrescu-DîmboviVl şi Em. Zaharia, op. cit., p. 295, nr. 258.

59. ŢIBVCANI
59.1 . Ţibucani, sat, comună _
a) La confluen\a pîrîului Vasilioaia cu pîrîul Arhip alunecarile de teren datorate viiturilor au
scos la iveala în vara anului 1975 resturi osteologice de mamut şi aşchii de silex patinate
apaqinînd probabil unei locuiri din perioada paleoliticului final.
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Ş I . Cucoş, Miil1mii, p. 35.
b) În punctul Poiana din /)eal s-au gasit rest m i le lHWi aşezări cucutenienc din faza B şi restul i
ale unei locuiri La Tene. Tot aici s-au gasit resturi ccramice feudale . . perioada nepr<>
cizata.
C:. Matasa, BCMI, 3 1 , 1938, p. 128; Şt. Cucoş, Mărturii, p. 34; D. Monah, Şt. Cucoş,
op. cit., p. 158, nr. 1067.

c) Pe locul numit Cetăţuia Băluţeni s-au cules fragmente ceramice dinti O aşezare Cucuteni
B, resturi ceramice La Tene şi feudale, precum şi monede romane.
C. Matasa, BCMI, 31, 1938, p. 128; B . Mitrea, RAR; Şt. Cocoş, Mărturii, p. 34; D.
Monah, Şt. Cucoş, op. cit., p. 158, nr. 1 064.
d) Pe dealul care separa satul Ţibucanii de Sus de satul Radeni, în punctul Capul Dealului,
pe partea dinspre Ţibucani s-au descoperit o aşezare Cucuttni ll, o aşezare La Tene şi
resturi feudale. Ulterior s-a identificat o aşezare din epoca bronzului cultura Noua, a
fost gasit un celt de bronz, un Krummesser de silex, precum şi resturi ceramice şi un
colan bastarn.
C. Matasa, BCMI, 31, 1938, p. 128; E. Coman, SCIV, 19, 1968, 3, p. 527 şi urm.; M.
Babeş, SCIV, 20, 1969, 2, p. 195 şi urm.; Şt. Cucoş, Mărturii, p. 34; idem, MemAntiq,
9-1 1, 1985, p. 492; M. Babeş şi 1. Untaru, Dacia, N.S., 13, 1%9, p. 283 şi urm.
e) În punctul Virful Umbrarului, pe un drum aproape de Poiana Mangului s-a descoperit un
celt de bronz şi u n vîrf de lance cu nervuri în relief pe lama foliforma, precum şi cîteva
topoare de silex şlefuite.
M. Petrescu-Dîmboviţa, SCIV, 4, 1953, 3-4, p. 465; Şt. Cucoş, Mărturii, p. 34.
f) Pe locul numit Ţiglăul Bîrsei s-au gasit doua topoare de silex alb-vineţiu şlefuite, probabil
din perioada de tranziţie'de la eneolitic la epoca bronzului.
Şt. Cucoş, Mărturii, p. 34.
g) În apropiere de confluenţa pîrîului Vasilioaia cu pîrîul Alb, în punctul Dealul Gogului s-au
gasit vîrfuri de săgeţi de fier, vîrfuri de lance şi scari de fier feudale.
Şt. Cucoş, Mărturii, p. 34.
h) În punctul Poienele Umbrarului s-au gasit resturi ceramice dintr-o aşezare Cucuteni ll şi
_un topor de silex şlefuit.
Şt. Cucoş, Mărturii, p. 34; D. Monah, Şt. Cucoş, op. cit., p. 158
i) În anul 1 %3, pe locul numit Movila Drăgan s-au gasit doua topoare de silex alb-vineţiu
şlefuite.
Şt. Cucoş, loc. cit.
j) În punctul Ungheanca s-au gasit fragmente de vase şi statuete antropomorfe care docu
menteaza o aşezare Cucuteni B.
Şt. Cucoş, Mărturii, p. 34; D. Monah, Şt. Cucoş, op. cit., p. 158
k) În apropiere de locul Ungheanca s-au cules cîteva fusaiole dintr-o aşezare carpica din
secolele II-III e.n.
Şt. Cucoş, Mărturii, p. 34.
1) Pe ogorul locuitorului Şt. Radai s-a descoperit o sabie de factur� occidentala datata în
secolele XII - XIII.
m) În punctul Valea Crucii s-a gasit un denar roman de argint. Probabil ct\ face parte din
tezaurul descoperit în Ţibucanii de Sus şi pierdut înainte de al doilea razboi mondial.
Gh. Poenaru-Bordea, V. Mihailescu-Bîrliba şi Al. Art imon, SCIV, 19, 1 %8, 4, p. 600;
V. Mihailescu-Bîrliba, MemAntiq, 2, 1 970, p. 3 16.
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n) În apropierea satului, în punctul Coasta s-au gl!sit cîteva sulite de fier feudak.
Şt. Cuco�, Mărturii, p. 34.
o) Pe Dealul Carpen , lucrarile agricole au scos la suprafaţa suli\e de fier feudale.
Şt. Cuco�, Mărturii, p. 34.
p) Cu prilejul unor sapaturi în vatra satului, pe locul La silozuri s-a descoperit o necropola
prefeudala din care provin resturile unor schelete şi podoabe de bronz.
Informaţie - V. Mihailescu-Bîrliba.
r) Dintr-o gradina din vatra satului provine un follis de la Justinian.
V. Mihailescu-Bîrliba, MemAntiq, 1, 1969, p. 429; B. Mitrea, SCIV, 21, 1970, 2, p. 436;
Şt. Cocoş, Mărturii, p. 35; 1. Mitrea, Carpica, 12, 1970, p. 136.
59.2.

Ţibucanii dejos, sat

a) Pe Dealul Strîmbi a fost descoperita o aşezare Cucuteni B..
C. Matasa, ACMI, 1938, p. 88; D. Monah, Şt. Cucoş, cip. cit., p. 1 58, nr. 107 1.
b) În anul 1947, pe Movila din Mijloc a fost efectuat un s6ndaj de catre C. Matasa, fiind
descoperite restqrile unei aşezari La Tene din secolele II-III e.n., cfliva denari imperiali
romani şi fragmente ceramice din perioada feudalismului dezvoltat.
Şt. Cucoş, Mărt�r!i, p. 34.
59.3.

Davideni, sat

a) În punctul Davideni 1, în marginea de est a satului, pe locul numit La Izvoare-Spieşti, pe
terasa inferioara din dreapta rîului Moldova, a fost descoperit un colan de bronz
bastam. Sapat urile efectuate de M. Dabeş în anul 1969 şi apoi de catre 1. Mit rea au dus
la precizarea unui nivel de locuire de la sfîrşitul epocii bronzului- cultura Noua, s-au
recoltat resturi ceramice hallstattiene, din perioada La Tene de tip Poieneşti şi o aşezare
prefeudala din secolele V-VII. Tot aici s-au recoltat şi fragmente ceramice Precucuteni
1.
M. Babeş şi 1. Untaru, Dacia, N.S., 13, 1969, p. 283 şi urm.; 1. Mitrea, MemAntiq, 2,
1970, p. 365 şi. urm.; idem, SCIV, 30, 1979, 2, p. 145 şi urm.; idem, Carpica, 12, 1980,
p. 132.
b) În marginea de nord a satului, în punctul La Curte, tot pe terasa inferioara a rîului Moldova
a fost cercetata printr-un sondaj o aşezare prefeudala cu un nivel din secolul IV şi un
altul din secolele VI-VII.
1. Mitrea, Carpica, 1 2, 1980, p. 132.
c) În vatra satului, pe locul numit În Bulgilrie, s-au gasit fragmente ceramice carpice din
secolele II-III e.n.
Cercetari de teren - A Buzila; Şt. Cucoş, Mărturii, p. 35.

60. VRECHENI
60.1. Vrecheni, sat, comună.
a) În punctul La Rupturi, pe terasa din dreapta a rîului Topoli\a, in marginea satului a fost
descoperita o aşezare cucuteniana din faza B.
C. Matasa, BCMI, 31, 1938, p. 126; D. Monah, ŞI. Cucoş, op. cit., p. 160, nr. 1085.
b) O aşezare cucuteniana a fost 5emnalata fn punctul La Rfpi. Faza neprecizata.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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R. Vulpe, RAit; D. Mona!J, Şt. Cucoş, op. cit ., p. 1 60.
c) În vatra satului, pe locul La Grajduri a fost descoperita o necropota din secolul al IV -lv1
e.n.
Informa\ie - V. MiMilescu-Bîrliba.

d) Tot în vatra satului s-au descoperit resturile ceramice ale unei aşezari La Tcne din secolul
1 e.n.
Informaţie - V. Mihaitescu-Bîrliba.
e) Pe Movila Găunoasă sau Movila Cohlacului, situata între Urecheni şi Ingareşti, s-au
descoperit resturi ceramice La Tene şi din perioada feudalismului timpuriu.
C. Matasa, BCMI, 31, 1938, p. 128.
f) Pe malul pîrîului Ungneanca, în punctul Fundatura satului, o prelungire a Dealului Cartaţi,
un sondaj efectuat în anul 1984 a dus Ia descoperirea resturilor unei Iocuiri carpice şi
a unei aşezari cucuteniene din etapa A.J.
Gh. Dumitroaia, MemAntiq, 12- 14, 1986, p. 320.
g) În apropierea aşezarii din punctul Fundătura satului, pe Dealul Rachiţele a fost cercetata
o locuinţa cucuteniana cu materialul corodat.
Gh. Dumitroaia, MemAntiq, 12-14, 1 986, p. 320.

60.2. lngăreşti, sat.
a) Pe teritoriul satului se menţioneaza o aşezare eneoliticli cu eeramica pictata cultura
Cucuteni. Faza neprecizată.
D. Monah, Şt. Cucoş, op. cit., p. 1 10, nr. 573.
b) În vatra satului au fost semnalate resturi ale unei aşezari La Tene şi ale unei Iocuiri feudale.
C. Matasa, BCMI, 3 1 , 1938, p. 128.

61 . VALEA URSULUI .
61 .1 . Valea Ursului, sat, comună
La

nord-est de sat, în punctul La deal de sat a fost cercetata o aşezare cu un nivel de Iocuire
paleolitic din gravettianul oriental. Sapaturi executate de catre M. Brudiu.
Şt. Cucoş, MemAntiq, 4-5, 1972-1973, p. 304.

61 .2. Giurgeni, sat
a) Într-un punct neprecizat de pe teritoriul satului se semnaleaza o aşezare cucuteniana. Faza
neprecizata.
VI. Dumitrescu, ED, 4, 1930, p. 269 harta; H. Dumitrescu, RAR.
b) Pe coasta Ciubota Ro�ie, lînga catunul cu acelaşi nume se afla o fntinsa aşezare din prima
epoca a fierului (Hallstatt).
M. Petrescu-Dfmboviţa, Em. Bold şi M. Dinu, CaPCM, p. 1 1 ; N Zaharia, SCIV, 4,
1955, 3-4, p. 908.
c) In !ipatele morii din dltunul Ciubota Roşie, pe locul numit CetllpJia s-au cules fragmente
ceramice dintr-o aşezare cucuteniana, raza neprecizata, resturi ceramice din secolul IV
e.n. � un vas feudal din secolul al XVII-lea. Sondajele din 1954 au descoperit o urna
din secolele III-IV e.n. lll care s-a gllsit. un ac de fier cu capAtul perforat şi o perla de
os plat.l..
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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62. VI IŞOARA
62.1 . Viişoara, sat, comună
a) Pe terasa din stinga riului Bistriţa, in punctul Podul Birericanilor s-au descoperii fragmente
ceramice dintr-o locuire aparţinînd neoliticului timpuriu - cultura Criş, precum şi o
aşezare cucuteniana din faza B.
.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dimbovita şi Em. Zaharia, op. cit., p. 370.
b) O alta aşezare cu un nivel de locuire aparţinînd culturii Criş a fost descoperit� in punctul
Podul Bistriţei.
N. Zaharia, M. Petrescu-Dimboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 370.
c) În anul 1943, cu prilejul lucrarilor la terasamentul caii ferate a fost descoperit un topor
eneolitic de gresie, iar linga podul C.F.R. s-au gasit cîteva seceri de bronz de tipul cu
cirlig la mîner.
C. Matasa, Materiale, 5, 1959, p. 73 1 .

62.2. Bistrita,

sat

a) Pe teritoriul sat ului s-au gasit, în puncte neprecizatc, doua topoare de piatra ştefuite datate
în eneolitic.
C. Matasa, UCMI, 3 1 , 193tl, p. 1 28.
b) În localitate s-a descoperit un tezaur de monede romane din care s-au pastrat doar doi
denari republicani de argint cu legendele Volteia şi Cestia.
C. Matasa, AR, 63, 1942-1943, p. 1 1 7; R. Vulpe, note personale, 1935; H. Dumitrescu,
I(AR.

c) Pe Dealul Dumbrăviţa, la aproximativ J km vest de Manastirea Bistri\a, pe terasa rîului
Bistriţa, în dreapta şoselei Piatra Neamţ-Bicaz, la ieşirea din satul Biştriţa a fost
descoperita o aşezare Cucuteni B. De aici provine un topor de arama cu "brate în cruce"
de tipJaszladany. Probabil ca este aşezarea mentionata fara toponim de catre C. Ma tasa
şi V. Tufescu.
C. Matasa, BCMI, 1938, 97, harta 80; V. Tufescu, loc. cit; D. Berciu, RevA1 b, 5, 1942,
1 , p. 40; Al. Vulpe, Axte, p. 42; D. Monah, MemAntiq, 1 , 1969, p. 299 şi urm.; D.
Monah, Şt. Cucoş, op. cit., p. 62, nr. 92.

d) Pe teritoriul satului s-au gasit intimplator, într-un punct neprecizat, un topo( de piatra de
forma ovala şi muchia conica.
C. Matasa, Materiale, 5, 1%9, p. 729.
e) Cu prilejul restaurarii Manastirii Bistriţa s-au efectuat sapaturi de catre Adrian şi Lia
Batrina în incinta din jurul bisericii şi în biserica. S-au descoperit temeliile unor con
struqii mai vechi, precum şi din vremea lui Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, Petru
Rareş şi Alexandru Lapuşneanu. S-au descoperit şi doua tezaure de monede feudale,
precum şi ceramica, cahle şi alte obiecte.
Şt. Cucoş, MemAntiq, 1, 1969, p. 421-422; Lia Milencovici Bat rina, MemAntiq, 4-5,
1 972- 1-973, p. 281 şi urm.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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63. VÎNĂTORI NEAMŢ
63.1 . Vînători Neamt, sat, comună
a) Pe Dealul Osoi, într-un punct neprecizat, se semnaleaza o aşezare Cucuteni B.
C. Matasa, BCMI, 31, 1938, p. 128.
b) Pe partea estica a Dealului Osoi, în apropierea locului La Izvoare, la circa 2 km sud de
UMTF lirgu Neamţ a fost cercetata o staţiune în care s-a identificat un nivel de Iocuire
cucutenian din faza A2, din care au fost degajate 3 locuinţe şi un nivel de locuire de Ia .
sfîrşitul epocii bronzului - cultura Noua. Tot aici s-au gasit şi resturi de locuire carpice
din secolele II-III e.n.
Gh. DÎlmitroaia, MemAntiq, 12-14, 1986, p. 15 şi urm.; D. Monah, Şt. Cucoş, op. cit.,
p. 164-165, nr. 1 129.

63.2. Nemfişor, sat
a) Lînga padurea Branişte, pe malul pîrîului Neamţ a fost cercetata o necropota tumulara din
cultura tumulilor subcarpatici din secolele III-IV e.n. Ceretarile metodice au început
în anul 1974. Necropola a fost menţionata şi în raspunsurile învaţatorilor Ia Chestio
narul lui Alexandru Odobescu.
sapaturi V. Mihailescu-Bîrliba.
b) În vatra satului, în gradina locuitorului Dumitru Tanase a fost descoperita de catre V.
Mihailescu-Bîrliba o aşezare autohtona din secolele VI-VII.
Gh. Dumitroaia, MemAntiq, 12-14, 1986, p. 319.
c) Pe terasa din partea stînga a pîrîului Neamţ, în pMurea Branişte s-au descoperit resturile
unei aşezari cucuteniene cu niveluri de Iocuire din fazele A şi A-B.
Informaţie praf. Constantin Bordeianu.
d) Pe malul stîng al pîrîului Neamţ a fost cercetata de catre V. Mihailescu-Bîrliba o alta
necropota tumulara din cultura tumulilor subcarpatici - secolele III-IV e.n.

63.3. Lunea, sat
Pe panta culmii subcarpatice Pleşu, în Poiana Slatinii a fost cercetata o staţiune în care s-au
descoperit vestigii ale unor aşezari din perioade diferite: cultura Criş, cultura ceramicii
linare, cultura Cucuteni fazele A şi B, epoca bronzului, epoca fierului şi feudal timpuriu.
Nivelurile de locuire au fost puse fn legatura cu exploatarea sarii din slatina llin
apropiere.
Gh. Dumitroaia, Mem.Antiq, 12-14, 1986, p. 319.

63.4. Secu, sat
În cadrul lucrarilor de restaurare a monumentului istoric şi de arta de Ia Secu sapaturile
arheologice conduse de Adrian Batrina au identificat corpurile de cladiri din secolul al
XVII-lea şi fundaţia stflpului care susţinea podul mobil ce facea legatura între etajul
turnului de nord-vest şi drumul strajei. În interiorul bisericii a fost stabilit primul nivel
de calcare şi existenţa fundaţiei zidului desparţitor între naos şi camera mormintetor.în
interiorul incintei, pe latura de nord au fost descoperite fundaţia unei cladiri de lemn,
un canal de aducţiune a apei datat în secolul al XlX-Iea şi morminte din secolele XVI,
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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XVII şi XIX.
Şt. Cucoş, MemAntiq, 1, 1969, p. 421.

64. ZĂNEŞTI
64.1 . Zăneşti, sat, comună
a) Pe terasa inferioara din stfnga riului Bistri\a, pe locul Dealul Fîntînilor a fost cercetata
integral o aşezare Cucuteni A-B. Pe acelaşi loc au fost găsite resturile unei locuiri din
cultura ceramicii linare, o locuire Precucuteni III, urme sporadice de la sfirşitul epocii
bronzului - cultura Noua şi o necropota feudata.
C. Matasa, BCMI, 1938, 97, p. 32; H. Dumitrescu, SCIV, 3, 1952, p. 121 şi urm.; idem,
SCIV, 4, 1953, 1 -2, p. 45 şi urm.; idem, SCIV, 6, 1955, 3-4, p. 459 şi urm.; idem,
Materiale, 4, 1959, p. 189 şi urm.; idem, Materiale, 7, 196 1 , p. 91 şi urm.; VI. Dumi
trescu, Dacia, 9- 10, 1941-1944, p. 1 1 şi urm.; H. Dumitrescu şi VI. Dumitrescu,
Materiale, 8, 1962, p. 245 şi urm.; idem, Materiale, 9, 1970, p. 39 şi urm.
b) Pe Dealul Viei, la 3,5 km sud-est de Dealul Rntfnilor, a fost cercetata o aşezare fortificata
din cultura Precucuteni faza 1.
H. Dumitrescu, SCIV, 5, 1954, 1-2, p. 48 şi urm.; C. Matasa, SCIV, 5, 1954, 1-2, p. 55
şi urm.; H. Dumitrescu, SCIV, 6, 1955, 3-4, p. 474 şi urm.; idem, Materiale 5, 1959, p.
197 şi urm.; idem, Materiale, 9, 1970, p. 46 şi urm.; S. Marinescu-Bilcu, Cultum .
Precucuteni, p. 172-173.

CONTRIBVTIONS A REPERTOIRE ARCHEOLOQIQVE
DV DISTRICT DE NEAMŢ
Resume
Ce n!pertoire presente 92 1 decouver tes archeologique parmi lesquelles 645 etablis
sement s, 44 tresor s monetaires, 5 depât s d 'objet s en or et en argent, 36 necropoles, 26
tombeaux isolees et 1 50 decouvertes accidentelles.
Cet article signale l 'ampleur des recherches archeologi ques et la necessite d'un
repertoire complet du district.
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MATERIALE ŞI CERCETĂRI
ARHEOLOGICE DIN NORD-ESTUL
JUDEŢULUI NEAMŢ

�1Iil

de Gheorghe Dumitroaia

ogO\ia, diversitatea , dar mai ales valoarea ştiin\ificil şi documentarO a
patrimoniului arheologic al j udeţului Neamţ, reliefate adeseori în
lucrările de specialitate, impun de mai multă vreme realizarea unui
repertoriu, cu atît mai mult cu cît numeroase staţiuni şi materiale
arheologice din judeţ sînt necunoscute, iar teritoriul acestuia este inegal cercetat.
Avînd în vedere că finalizarea unui astfel de proiect nu poate fi întrevăzută,
colectivul de arhcologi din cadrul complexului muzcal şi-a propus publicarea
tuturor informaţiilor de natură arheologică referitoare la judeţul Neamţ. Pc
această linie se însc; ic şi prezentul articol care valorifică cercetarea de suprafaţă
şi unele sondaje efectuate de autor, informaţiile obţinute, prin amabilitate, de la
colegi, oameni din cultură şi învăţămînt, diverşi colecţionari sau iubi tori ai
istoriei.
Lucrarea de faţă, structurată pc trei secţiuni, deşi nu reprezintă decît stadiul
actual al cercetării, permite în final sublinierea unor caracteristici fundamentale
ale evoluţiei istorice a comunităţilor din nord-estul judeţului Neamţ.

CADRUL NATVRAL
Prezentarea mediului natural al zonei ce intr:ă în sfera de interes a lucrării de
faţă constituie o necesitate firească, fiind cunoscută influenţa pe care a exer
citat-o acesta asupra evoluţiei aşezărilor omeneşti.
Nord-estul judeţului Neamţ, al cărui teritoriu este delimitat de apa Moldovei,
Subcarpaţi, masivul piemontan Corni, pîraiele Vad şi Valea Albă (fig. l ), cuprin
de suprafaţa a 14 comune şi a oraşului Tg. Neamţ şi înglobează trei subunităţi
geografice: o secvenţă din Culoarul Moldovei, jumătatea estică a Podişului
Ciungi-Corni şi Depresiunea Neam\.
Prima subunitate din zona cercetată este cuprinsă între ultimele masive delu
roase şi graniţa de est a judeţului Neamţ. În ultima lucra1 e geografică cu caracter
de sinteză, s-a arătat că subunitatea Culoarului Moldovei "îmbracă trăsături
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specifice cîmpiilor piemontane, fiind strîns legată de întreaga evolu\ie a regiunii
de contact cu orogenul de la vest. Poziţia geografică, lărgimea pînă la 5 km,

abundenţa aluviunilor formate indeosebi din pietrişuri şi bolovănişuri, cu grosimi
de pînă la 17 m, albiile largi, separate de ostroave, alături de 3-4 terase joase,
bogăţia apelor subterane îi conferă calitatea incontestabilă de cîmpie piemon1
tană" .
·

În partea sa vestică Culoarul Moldovei se caracterizează prin depuneri pie

montane al căror specific este cît se poate de vizibil mai ales in intrîndurile de pe
văile pîraielor Tîrzia, Culeşa, Sarata, Topoliţa, Rădeanca, Umbrari, Valea Albă
ş.a. Lunea Moldovei, dar mai ales terasele inferioare ale acestui rîu se carac
terizează prin soiuri aluviale, cu vegetaţie mczofită. Podurile de terasă sînt
reprezentate prin soiuri cenuşii în cursul inferior, brune-cenuşii şi brune în

amonte şi tot mai podzolite cu cit sînt mai înalte. Pe conul de dejecţie al Ozanei
(Neamţ) şi pe terasa inferioară a Moldovei din acest sector se remarcă pratozio
murile, iar pe terasa inferioară dintre Moldova şi Rîşca, de la Dră ;ăneşti pînă la
Preuteşti se evidenţiază soiurile hidromorfe, gleice şi turbo-gleice .
Lunea şi terasele inferioare ale Moldovei dispun, aşa cum s-a arătat, de bogate

strate acvifere, puse în evidenţă din loc în loc de izvoare permanente, folosite,
după cum dovedesc resturile arheologice din preajma lor, încă din preistorie.

A doua subunitate geografică din arealul cercetat îl constituie segmentul sudic
3
al podişului piemontan Ciungi-Corni , ce face tranziţia între Subcarpaţi şi po
dişul de la est de valea Moldovei. Cu înălţimi cuprinse între 500-600 m, adesea
izolate, dealurile piemontane se găsesc aliniate la marginea zonei de orogen,
alternînd cu coline mai joase, bune pentru agricultură. Deşi specificul lor este
dat de depozitele fluvio-deltaice, s-a constatat că au o structură monoclinală

asemănătoare podişului.

Multe din terasele superioare se suprapun sau continuă formaţiunile piemon
tane (aşa cum se întîmplă intre rîurile Rîşca şi Ozana) şi sînt intregite dt; alte
cîteva trepte care coboară pînă la nivelul luncilor. Între valea pîrîului Tîrzia şi
rîul Ozana, la contactul dintre podişul piemontan cu Subcarpaţii apar elemente
ale miocenului salifer4, reprezentat la suprafaţă prin izvoarele sărate de la Poia
na-Slatint'l, Oglinzi-Sărlfturi, Sllitior, Bt'li şi Corugea, şi Lunea-Poiana Slatinei. La
sud de valea Ozanei dealurile piemontane ocupă o zonă cu lărgimi mult mai mari
ca la nord, înglobînd înălţimi formate din depozite fl uvio-deltaice groase, conti
nuate spre sud-est cu o cuvertură fluvio-deluvială.
5
Constituind un masiv compact, Dealul Corni (592 m) este legat de Subcarpaţi

(1) V. Bacauanu, N. Barbu, M. Pantazica, A. Ungureanu, D. Chiriac, Podişul
Moldovei, Editura Ştiin\ifica şi Enciclopedica, Bucureşti, 1980, p. 261-.
(2) Ibidem, p. 262.
(3) Ibidem, p. 244 şi urm.; fig. 42.
(4) Ibidem, p. 258; V. Tufescu, Subcarpaţii, Editura Ştiin\ifica, Bucureşti, 1 966, p. 86.
(5) V. Bacaaanu şi colab., op. cit., p. 259; V. Tufescu·, op. cit., p. 85.
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prin înşeuarea de la Crăcăoani şi se extinde spre sud-est pînă la Tupilaţi prin
dealurile: Bălăuca, Comorii, Curăturile, Arşiţa, Malul Boului. Cu un relief îm

pădurit în sectorul înalt, el reprezintă amprenta acţiunii modelatoare a pîraielor
Solomoneşti, Tolici, Urecheanca, Rădeanca, Valea Albă, a torenţilor şi alu
necărilor.
Zona de la sud-est de masivul Corni, care aparţine din punct de vedere

administrativ de comunele Dragomireşti, Războieni şi Tupilaţi se încadrează tot
podişului piemontan. Înălţimile existente aici u rmează aceeaşi înclinaţie, de la

nord-vest către sud-est, direcţie în care curge şi pîrîul Valea Albă. Ca şi sectorul

nordic structura deltaică de margine de orogen trece spre suo-est în depozite mai
fine. Demn de remarcat că cea mai mare parte a acestui bazin1 este reprezentată
prin relieful sculptural, relieful de acumulare avînd suprafeţe mult mai mici.
În sfîrşit, a treia zonă geografică ce face parte din arealul investigat din"punct
de vedere arheologic este Depresiunea Neamţ, considerată a fi "cea mai tipică

depresiune a Subcarpaţilor Moldovei"2. În partea apuseană . este mărginită de
ramificaţii ale Munţilor S tînişoarei, cu înălţimi de circa 1000 m, reprezentînd

formaţiuni ale flişului cretacic şi paleogen, dispuse într-o succesiune de benzi
orientate pe direcţia NV -SE şi cuta te pe aceeaşi direcţie. Se disting în această
parte indeosebi Muncelul Agapia (896 m) şi Dealul Mare-Văratec ( 1008 m), ca
în continuarea lor, spre sud-vest, Depresiunea Neamţ să fie închisă i:le coasta
Ghindăoani-Curechiştea. La nord, Depresiunea Neamţ este închisă de Culmea
Pleşului3, înălţime care atinge în punctul său cel mai înalt 915 m, şi care acoperă

o parte din orizontul lagunar de altădată, pus în evidenţă de zăcămîntul de sare
de Ia Oglinzi4. Spre est, Depresiunea Neamţ este despărţită de Valea Moldovei
prin Dealul Răuceşti (o ramificaţie a culmii Pleşului de 471 m înălţime) şi Dealul
Coarnele Berbecului (479 m), separate la rîndul lor de Dealul Boiştea care se află
•între rîurile Ozana şi Topoliţa. Fundul depresiunii este acoperit cu o groasă
manta de depuneri aduse de şuvoaie şi rîuri din munţi. Formaţiunile meditera
neene din fundament apar doar sporadic prin rîpi şi văi adînci, de unde ies unele
izvoare minerale ca cele de la Mănăstirea Neamţ şi Bălţăteşti. Depunerile delu
viale alcătuiesc în cadrul depresiuhii două părţi distincte: la apus un glacis
piemontan, în care eroziunea apelor a dat naştere unui relief deluros, iar în rest
ele se prezintă ca o largă etajare de terase. Din punctţJl nostru de vedere, impor
tantă este cunoaşterea celei de a doua părţi, avînd în obiectiv mai ales faptul că
aceste terase au constituit locurile preferate de comunităţile locale de agricultori
şi crescători de vite.

( 1) Pentru bazinul Valea Albă vezi descrierea amanuntita
' a cadrului natural în voi.
Războieni-Valea Albă şi împrejurimile, P. Neamţ, 1977, p. 15-28.
(2) V. Tufescu, op. cit., p. 8 1 şi urrn.
(3) lb.idem, p. 83-84.
(4) C. Stoica, I. Ghcrasie, Sarea şi sărurile de potasiu şi magneziu din România,
Bucureşti, 198 1 , p. 50.
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Rcli�ful variat al zonei de nord-est a j udeţului Neamţ corespunde în chip firesc
cu o scrie de deosebiri climaticc, deşi în ansamblu zona înregistrează trăsăturile
climatului tc1nperat-contincntal, cu particularităţi specifice părţii de est a ţării.
Uşoarclc deosebiri sînt determinatc.dc altitudinţ, de particularităţile circulaţiei
atmosfcricc impusc de formele şi fragmentarea reliefului etc. Vegetaţia este
foarte variată, în funcţie de formele de relief şi reţeaua hidrografică din sub
unităţile geografice p rezentate mai sus, ca reprezentînd complexul factorilor
orografici, climatici, ecologici şi antwpogcni.
Î n concluzie, putem spune că poziţia geografică, varia tele forme de relief,
soiuri le bune pentru agricultură şi păşunat, resursele de apă potabilă şi nu .în
ultimul rînd bogăţia de sare au favorizat scdcntarizarea comunităţilor pe aceste
-locuri şi au permis dezvoltarea marelui ,nuiŢiăr de aşezări care datează începînd
cu ncoliticul şi pînă în zilele noastre.

ISTORICUL CERCETĂRILOR
Primele informaţii referitoare la vcstigiile aflate în zona de nord-est a ju
deţului Neamţ sînt datorate, ca şi in cazul altor regiuni ale ţării, lui Alexandru
Odobescu. Dupa cum se cunoaşte, acesta, înţelegînd semnificaţia şi importanţa
rccunoaştcrilor de teren, a resturilor şi monumcntclor arheologice, s-a adresat
prin Chestionarul său intelectualilor de la sate pentru a culege datele necesare
în vederea alcătuirii unei istorii a României. Printre răspunsurile primite la
Bucureşti, la apelul marelui istoric ş i scriitor, sînt menţionate comunele Agapia
(Filioara la vremea respectivii), Vînători-Neamţ, Răuccşti, Timişcşti, Urecheni,
Pctricani, Ţibucani şi Dragomircşti (este vorba aici numai de satul Hlăpcşti, care
1
aparţinea atunci de comuna Talpa) . Din punct de vedere documentar, preţioase
sînt doar răspunsurile învllţlltorilor din primele trei comune, prin care se fac
cunoscute unele vestigii materiale sau toponimc care s-au dovedit a avea o
oarecare importanţă din punct de vedere arheologic.
Deşi în raspunsul primit de la comuna Filioara nu sînt menţionate locuri cu
resturi arheologice propriu-zise, semnalarea unor toponimc a dat peste timp
posibilitatea depistării unor foste aşezări omeneşti. Ne referim în acest caz la
Siliştea din satul Filioara, cît şi la vestigiile de la Agapia din Deal, unde exista pc
atunci vechea construcţie de lemn a mănăstirii ridicată în secolul al XVI-lea. De
asemenea, în coasta dealului Munce/u , răspunsul aminteşte existenţa unei cruci
cu inscripţie, din vremea lui Aron-Vodă, obiectiv care s-a păstrat pînă în zilele
noastre.
Î n raspunsul trimis de învăţătorul din Vînlltori-Ncamţ se încearcă să se facă o
scurta istorie a Cetă{ii Neamf, a cărei întcmeiere este pusă pc seama domnitorului
Ştefan cel Mare. Nu sînt făcute referiri Ia alte obiective de interes arheologic.
( 1) Răspunsurile învăţătoritm· din judeţul Neamţ la Chestionarul lui Alexandru
Odobescu, Biblioll�Ca Academiei Române, seqia manuscri�c. tom. VI.
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Un răspuns mult mai cuprinzător la chestionarul amintit a fost trimis de
învăţătorul George Bejanu din Oglinzi, pentru comuna Răuceşti. El menţiona pc
teritoriul satului Răuceşti punctul Topli{a-/zvor, unde se aflau "cîte ceva rămă
şiţu" de la foştii locuitori 1 . La nord-est de satul Oglinzi, în pădurea ce domină
localitatea, exista o Cetă{uie înconjurată cu şanţ de apărare, pusă de învăţător în
legătură cu o luptă care nu ar fi permis căderea Cetăţii Neamţ. De remarcat că
toponimul s-a păstrat pînă astăzi, iar aici a fost identificată recent o staţiunc
arheologică deosebit de interesantă2. O i nformaţie de valoare adusă de George
Bejanu se referă la existenţa în pădurea Braneştea, pc malul pîrîului Neamţ, a
unui cîmp de movile joase de formă rotundă care ar fi, după opinia sa, mormintele
unor luptători de-ai lui Ştefan cel Mare, care au rri urjt într-o luptă cu turcii.
Aflate de fapt pe teritoriul comunei Vînători-Nea mţ, aceste m �wile s-au dovedit
a fi, într-adevăr, morminte, dar ele datează din sec. I II-IV e. n ? In acelaşi răspuns
se semnala existenţa unui punct Ojicani, la sud de satui_Oglinzi, unde s-au găsit
oase de mari dimensiuni, provenite, zicem noi, dintr-un punct fosilier sau dintr-o
staţiune paleolitică4 . O informaţie care nu a fost confirmată decît parţial se referă
la existenţa, în apropierea Culmii Plcşului, a unui loc numit Sosea, unde, conform
tradiţiei, ar fi existat o veche aşezare cu populaţia de origine gcrmanică 5 .
Dacă cele de mai sus .constituic primele informaţii cu caracter arheologic din
zonă, nu este mai putin adevărat că acestea au fost în scurt timp uitate, fără a mai
fi verificate sau valo;ificatc. În acest fel arcalul aflat în discuţie a constituit mult
timp o pată albă pc harta arhcologică a Moldovei.
Î n anii ' 30- ' 40, deci după mai bine de j •Jmătate de secol, vor avea loc primele
cercetări de suprafaţă şi se vor înregistra unele informaţii de natură arhcologică.
Meritul principal în acest sens 1-a avut Constantin Matasă, ctitorul muzeului din
Piatra Neamţ care, prin intermediul unor intelectuali sau pe baza perieghczclor
proprii a reuşit să cunoască un număr de staţiuni arheologice pe care le va i nclude
în prima rcpertorierc a obiectivelor de acest fel din jude {
Depărtarea de oraşul Piatra Neamţ, împrej urul căruia activa cu mai multă
stăruinţă Constantin Matasă, a făcut ca nord-estul j udeţului Neamţ să fie, în
continuare, mai puţin cunoscut. Această situaţie s-a perpetuat alte două decenii,
perioadă în care nu au mai fost înregistrate decît unele descoperiri cu totul
întîmplătoare. În acest fel se explică de ce în fişei e întocmite pentru proiectatul
7
Repertoriu arheologic al României , de către specialişti de la i nstitutele de
( f)
(2)
(3)
(4)
(5)

Vezi nota referitoare la acest punct la corn. Raucesti (VIII).
Vezi aşezarea de la nr. 1 10 din Corpus.
.
V. Mihailescu-Bîrliba, Dacia, NS, XXI\.A; p. 18 1 şi urm.
Punct situat pc Dealul zaneasa.
În zona exista doar pîrîul Sasca ce izvoraşte din Poiana Slatinei şi se varsa în
Nemţişor, în dreptul satului Lunea.
(6) C. Matasa, Cercetări din preistoria judeţului Neamţ, în HCMI, 97 ( 1 938),
ViHenii de Munte, 1940.
(7) Fişe aflate la Institutul de Arheologic Bucureşti. Informaţiile cuprinse în acestea
·

'

·
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arheologie din Bucureşti şi Iaşi, sint cuprinse puţine puncte din zonă descoperite
pînă in anii ' 60.

Abia acum, datorită lui Mihai Zamosteanu s-au reluat cercetările si in terito
'
riul care ne intereseaza, unde au fost d scoperite o serie de staţfuni care vor fi
ulterior menţionate în amplul repertoriu privind aşezările din Moldova 1. Spre
sfîrşitul deceniului şapte, după venirea arheologilor Virgil Mihăilescu-Bîrliba şi
Ştefan Cucoş la muzeul din Piatra Neamţ, cind activitatea ştiinţifică a acestuia
cunoaşte o substanţială îmbunătăţire, sînt înregistrate noi descoperiri.

�

Pe lîngă muzeul pietrean un anumit rol l-a avut şi muzeul din Tg. Neamţ, unde
înafara unor periegheze datorate lui Ilie Untaru, s-au luat in evidenţă citeva
descoperiri întîmplătoare cum au fost cele de la Urecheni, Războieni, Davideni,
Ocea.
·

Cu toate acestea cunoaşterea arheologică a zonei de nord-est a judeţului
Neamţ era deficitară. Situaţia va fi reflectată şi de primele liste ale descoperirilor
care se vor realiza în anul 1976 pentru acest spaţiu, mai întîi pînă la pîrîul
Umbrari, apoi şi pentru bazinul Valea Albă. La data respectivă, avînd de îndru
mat o lucrare de licenţă şi de pregătit un capitol din volumul consacrat împlinirii
a 500 de ani de la lupta de la Războieni, Ştefan Cucoş a adunat o mare parte din
informaţiile cu caracter arheologic din literatura de specialitate, a vizitat o scrie
de colecţii şi a efectuat unele pcriegheze. Demn de remarcat că o parte a acestor
date au fost publicate în scurt timp2, iar altele au fos t incluse în prima mare
repertoriere a aşezărilor din jude{

Înteresaţi noi înşine de trecutu1 îndepărtat al spaţiului în care ne-am început
activitatea, am efectuat o scrie de periegheze în imediata apropiere a oraşului Tg.
Neamţ, ca mai apoi, cu prilejul cercetărilor sistematice pe care le-am întreprins
la Răuceşti, Vînători-Neamţ, Lunea, Săveşti sau Oglin z:i să cxtindem aria cer
cetărilor de suprafaţă. An de an cifra descoperirilor a crescut, aj ungînd ca în 1988
numărul noilor descoperiri să se apropie de cel prezen tat în corpus 4. La rea
lizările acestora un rol deosebit de mare I-au avut lucrările din obiectivele de
investiţii realizate de I.E.E.L.I.F. Neamţ, care ne-au obligat să efectuăm mi
nuţioase cercetări de teren şi sondaje de salvare.

În sfîrşit, dacă aducem în discuţie principalele momente ale cercetării arheo
logice din nord-estul judeţului Neamţ, în primul rînd al săpăturilor sistematice,
nu putem să hu subliniem importanţa şantierelor iniţiate şi conduse de o serie
de cercetători de la instituţiile de profil din Piatra Neamţ, Bacău, Iaşi şi Bucureşti
pentru cunoaşterea acestui spaţiu. Dacă pina în 1970 cercetarile sistematice de

nu vor fi trecute în corpus-ul descoperirilor de mai jos. Le vom cita la note.
( 1 ) N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmbovita, Em. Zaharia, Asezări din Moldova de la
paleolitic pînă în secolul al XVIII�lea, Editura Acad�miei, Bucuresti, 1970.
(2) Şt. � ucoş, Mărturii, p. 25 şi urm.
.
(3) Vezi Şt. Cu coş, Contribuţii la repertoriul judeţului Neamţ, în prezentul volum.
(4) Un sprijin real, dezinteresat şi plin de generozitate l-am primit la începutul
activităţii noastre de la Şt. Cucoş, caruia îi vom pastra o vie amintire.
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la Cetatea Neam\. Mănăstirea Secu şi Tîrpeşti nu oferiseră noută\i în legătură cu
alte sta\iuni arheologice din preajmă, şantierelc deschise după acest an, respectiv
Davideni, Borniş, Războieni, Grumăzeşti, Petricani, Nem\işor-Branişte, Tîrzia,
Netezi, Tg.Neamt. Oqeşti, Vînători ş.a. au permis, pe lîngă realizarea obiective
lor proprii, şi înregistrarea unor noi descoperiri.
Intrată relativ tîrziu în atentia specialiştilor, zona de nord-est a j udetului
Neamt se dovedeşte a fi fost mult mai i ntens locuintă decît se cunoştea pînă acum,
aşa după cum sperăm să reflecte descoperirile de mai jos 1•

CORPVS-ul DESCOPERIRILOR
Întocmirea unui corpus al descoperiri lor, în care sînt cuprinse doar staţiunile
şi materialele arheologice necunoscute în literatura de specialitate, a i mpus
adoptarea unei metodologii asemănătoare tuturor lucrărilor de acest gen, care
poate yermite înregistrarea exactă a punctelor din fieca re unitate admi nistra
tivă2. In primul rînd am stabilit ordinea în succesiune alfabetică, fiecare dintre
comune şi oraşul Tg. Neamt fiind notate cu cîte o cifră romană care corespunde
_
hăqii de la fig. l . Inainte de repertorierea aşezărilor noi, pentru a o feri o imagine
de ansamblu asupra descoperirilor mai vech i am trecut în revistă punctele cunos
cute în literatura de specialitate, indiferent de faptul că unele dintre ele sînt
men\ionate doar în treacăt. Loca litătile ce apaqin comunelor au fost trecute
începînd cu centrul de comună, după care urmează celelalte sate în ordine
alfabetică. Numerotarea aşezărilor şi decoperi rilor noi s-a făcut cu cifre arabe, în
continuare, de la l la 169. Pentru fiecare staţiune sau punct de in teres arheologic
am oferit, cit mai succint posibil, date care privesc toponimia, pozitia geografică,
încadrarea cullurală sau cronologică a vestigiilor, persoana care a făcut descope
rirea sa !� a dat informatia, precum şi locul unde se află materialele a rheologice
culese. In cadrul "vocilor" sînt făcute trimiteri la planse,
' atunci cînd materialele
sînt ilust rate 3.
1.

COMUNA ACiAPIA

Pc teritoriul acesteia nu au fost efectuate pînii în prezent cercetari perieghcticc amanunţite
sau sapaturi sistematice. Pe lîngă descoperirile întîmpll!toarc de la Agapia-SMA 4 , topo( 1 ) Menţionam ca cea mai mare parte a descoperirilor prezentate în acest art icol au

fost folosite, cu îngăduinţa noastra, de profesorii T. Anton şi C. Secară, în vederea
întocmirii lucrărilor pentru obţinerea gradului 1 în învăţllmînt.
(2) Am t recut satele, comunele şi oraşul din aceasta zona aşa cum exista la ora
actuala, conform lndicatoru l u i localităţi lor din România, Edit u ra Academiei,
Bucuresti, 1974.
(3) În ilust �arca materialului arheologic ne-am folosit de hunavoinţa şi talentul
colegilor M . Ciacâru şi V. Dinu , carora le adresăm mulţumirile noast re.
(4) V. Mih:!ilescu-Bîrlipa, 1. Untaru, MemAntiq, I I I , p. 44 1 şi urm.
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nim neprecizat1 şi varatec-Dea/ul Ciorii2, mai consemnam:
1. Agapia -Dealu/ CiohMic. Pe panta sudica a dealului situat în partea dreapta a pîrîului

Topoliţa, la miazazi de sat şi în apropierea şoselei Tg. Neamţ-Piatra Neamţ au fost
culese fragmente ceramice, silexuri atipice (fig3/3), fragmente de rîşniVI şi chirpici
dintr-o aşezare Cucuteni B.
Cercetare de teren 1. Untaru ( 1 975); verificare de teren Gh. Dumitroaia ( 198 1).
Materiale la MIPN.
2. Agapia -Dwnbmva. În partea dreapta a şoselei dintre sat şi manastire, în apropierea
proprietăţii lui C. Dorneanu de pe terasa inferioară a pîrîului Agapia s-au descoperit
materiale ceramice din sec.VI-Vll e.n.
Informaţie Şt. Cucoş.
3. Agapia - Silişte. La aproximativ 400 m est de aşezarea de pe Ciohîrlic, în apropierea
saivanelor fostului C.A.P. Agapia, s-au cules fragmente ceramice din secolele XVI
XVII.
Periegheza Gh. Dumitroaia ( 1981 ); materiale la MIPN.
4. Agapia -Mănăstire. În apropierea monumentului de arta Sf. Voievozi, cu ocazia unor
lucrari de canalizare au fost descoperite urmele unei locuiri medievale din sec. XVI
XVII.
Informaţie I. Vatamanu.
5. Filioara - Teritoriul satului. Din perimetrul acestuia provin doua vîrfuri de sageata şi
fragmente ceramice din evul mediu, pastrate la MIPN. Un vas întreg din aceeaşi
perioada se păstraza la MITN.
6. Filioara - La Pod. La intrarea în satul Filioara dinspre Varatec, pe partea stînga a drumului,
cît şi pe panta uşor înclinată a dealului Ciorii, de pe partea opusă, la circa 100 m de
proprietatea locuitorului Gh. Avram s-au gasit doua topoare de silicolit eneolitice,
fragmente ceramice de factura Noua(sec. XIV- XII î. c.n.) şi fragmente de vase lucrate
la roată, specifice civilizaţiei daco-carpice (sec. I I-III e.n.).
Cercetare de teren Gh. Dumitroaia (1987); materiale la MIPN.
7. Filioara - Silişte. Din acest loc amintit în răspunsul la Chestionarul lui Alexandru Odo
bescu, provin fragmente ceramice din sec. XVII-XVIII.
Periegheza Gh. Dumitroaia (1987); materiale la MIPN.
,; ]). c ;4�ii
8. Filioara - La Iaz. În preajma iazului dintre Dealul Ciohîrlic(ae o parte şi de alta a p.
Trestioara s-au recoltat resturi ceramice ce aparţin culturii Noua şi din Sec. II-III e. n.
Periegheza Gh. Dumitroaia ( 1 987); materiale la MIPN.
9. Sacaluşeşti -La PIJd. La intrarea în sat dinspre Bălţăteşti, în apropierea proprietaţii
locuitorului Gh. Radu de lînga podul de peste pîrîul Topoliţa s-au recoltat fragmente
ceramice, bucaţi de chirpici şi aşchii de silex aparţinînd unei aşezl!ri cucuteniene. Pe
ling� materialele eneolitice au fost culese şi fragmente ceramice din evul mediu-sec.
N. Ursulescu, Suceava, X, p. 42. Aşezare incerta, avînd în vedere precizarile
p-imite de la S. Marinescu-Bîlcu (iulie 1987) şi lipsa materialului Star�evo-Criş din
· r- ·. leul pietrean.
(2J ' ' ;\ 'ihailescu-Bîrliba, SCIV, 20, 1 969, 2, p. 329 şi urm. Dealul Ciorii se afla, de
f;:: y . pe teritoriul sat ului Fi li oara. La verificarea de ieren din anul 1987 nu a fost
Lt1nfirmata existenţa unei aşezări Starl!evo-Criş, din epoca pietrei fiind descoperite
Joar doua topoare de silicolit.

(1)

·
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Cucutcni. Depunerea arheologica parc a fi substanti<lla, judecfnd dupa configuratia şi
bogatia vestigiilor ce se gasesc la suprafaţa solului. Avem de a face, se pare, cu o staţiune
cneolitica multistratificata, cu suprafata
' de cea. 1 ha.
Cercetare de teren Gh. Dumitroaia ( 1 988); materiale la şcolile din Ghindaoani şi
Cracaoani, cft şi la MIPN.
17. Ghindaoani - Teritoriul satului. Pc versant ul sudic al Dealului Ghindau, la cea. 300 m de
locul descoperirii tezaurului monetar roman, elevul C. Zaharia a gasit în anul 1985 o
moneda de arama, un cercei tip "lunula" şi o catarama de bronz. (fig. 40/2- 4).
Moneda, care constituie o raritate pentru aceasta zona, reprezinta un follis de la Iustin
II şi Sophia şi dateaza din anii 569/70. Are urmatoarele caracteristici:
AV. DNIVST(I) NVSPPAVC Iustin şi Sophia cu faţa, pe tron; RV. M, deasupra cruce
şi la stînga ANNO scris
pe verticala; în exerga NIKO, iar la dreapta U.
G: 13,61 g; D; 29 mm; C: buna.
Deşi nu avem certitudinea ca dateaza din aceeaşi perioada, dat tiind contextul în care
s-a facut descoperirea, apreciem ca importante şi celelalte doua piese, respectiv cercelul
şi catarama.
Dintre materialele descoperite întîmplator pe teritoriul satului amintim un vîrf de
sageata plata cu peduncul rotund, un vîrf de suliţa în forma de frunza de salcie,
fragmente ceramice din evul mediu tîrziu.
Informaţii asupra descoperirilor 1. Savin ( 1988); materiale anate la MIPN şi Şcoala
Ghindaoani.
·

18. Valea Seaca -Ferma de Vaci. Vizavi de complexul de creştere a vacilor, pe promontoriu!
din dreapta şoselei llalţateşti-Tg. Neamţ, de pe o suprafaţa de cea. 200/100 m au fost

culese fragmente ceramice, chirpici şi unelte de piatra ce provin dintr-o aşezare Cucu
teni, probabil faza A. Materialele arheologice sînt răspîndite pe întreaga arie a înălţimii
aflate între pîrîul Zimbreşti şi pîrîul S�rat. Cu o diferenţa de nivel apreciabila faţa de
cursul pîraielor, staţiunea arheologica în discuţie dispunea de o excelenta vizibilitate.
Pe trei laturi era aparata de pante abrupte, iar de restul platoului era desparţita, se
pare, printr-un şanţ artificial.
Cercetare de teren Gh. Dumitroaia ( 198 1,1986); materiale la MIPN.

19. Valea Seaca -Pe Podiş. Cu prilejul perieghezei din anul 198 1 , efectuata pe prelungirea

promontoriului unde se afla staţiunea cucuteniana amintita mai sus, între pîrîul Zim
breşti şi pîrîul Sarat au fost descoperite fragmente ceramice ce aparţin civilizaţiei carpice
(sec. II-III e. n.). Se remarca îndeosebi fragmentele de vase cenuşii lucrate la roata,
reprezentînd funduri de cani, castroane şi torţi. Au fost culese şi bucl!ţi de vase lucrate
cu mîna.
Cercetare de suprafaţa Gh. Dumitroaia; materiale la MIPN.
20. Valea.Seacl! - Grădina de zarzavat. Sporadice fragmente ceramice carpice s-au gasit şi pe
malul stîng al p. Zimbreşti, vizavi de punctul anterior prezentat.
Periegheza Gh. Dumitroaia ( 1 986).
21. Valea Seaca -S. M. A. În spatele secţiei de mecanizare şi a fermei zootehnice, pe malul
drept al p. Zimbreşti au fost culese cîteva fragmente ceramice care dupa factura pastci

dateaza din epoca bronzului - probabil cultura Noua.
Pcrieglleza Gh. Dumitroaia ( 1 986).
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III. COMUNA BRVSTVRI-DRĂ{jĂNEŞTI
Pînă

ora actuala erau cunoscute punctele: Dragancsti-Dealul Poiana 1 , teritoriul satuluP;
Ortesti-La Temelii3 ; Poiana-teritoriul sa111lui4; Rîsca-teritoriul satului5; Ti'rJ:ia-terasa
·
6
- : . i · -ro
urem.s . M at· consemna m:
pmtulll
• IIZW , sud de sat 7 ŞI Ol""

la

·

.

·

22. Brusturi Creţeni . Din acest loc provin mai mullc. topoare şi dalti\e de silicolit în stare
fragmentara, trapezoidale şi în sec\iunc biconvexc care apaqin, se pare, culturii Cucu
teni. În aceeaşi zona au fost culese fragmente ceramiee cenuşii şi un fragment de am fora
romana din pasta galbui-albicioasa datate în sec. II-III e. n.
Informa\ii asupra descoperirilor M. Facas ( 1981); materiale pastratc ia şcoala din
localitate.
23. Brusturi -La Damian. Pe malul drept al p. Brustura, pe o terasa inferioara, în gradina
locuitoarei C. Damian s-au gasit un topor de silicolit, un fragment de rîşni\a şi un
frecator de piatra, cît şi fragmente ceramice corodate care apaqin, probabil, encoliti
cului. Odata cu acestea au fost culese şi fragmente ceramice din evul mediu sec.
XVII-XVIII.
Sesizare M. Facas, verificare de teren Gh. Dumitroaia; materiale la M I I'N.
24. Brusturi - Vatra satului. Din locuri neprecizate provin doua fragmente de topoare eneo
litice de silicolit, o lance de fier, un pinten, o lulea şi un inel din evul mediu.
Din gradina locuitorului N. Ionel, situata pc partea dreapta a drumului Brusturi
Draganeşti, provin un gît de amfora romana şi fragmente ceramice datate în sec. II-III
.
eJl.
De pc pîrîul Brustura provine o sculpt ura în piatra, probabil gcto-dacica, reprezentînd
un enp uman. Piesa se ana la lAI.
25. Brusturi -N-V de sat. Spre Draganeşti, pe linia canalului efectuat de IEI �LIF Neam\ în
vederea desccarii unor terenuri, au fost descoperite fragmente ecramice apar\inînd
cullurii Noua.
Cercetare de teren Gh. Dumitroaia ( 1 986).
26. Draganeşti - /,a ieşirea din sat, în partea dreapt<1 a drumului ce duce la Brustur' s-a gasit
un gros de argint cu cfigia regelui Polonici, Ştefan llathory. În stare fragmcntara,
aceasta moneda se pastra în anul 1 98 1 în colcc(ia şcolii din Brusturi.
-

( 1 ) D. Monah, St. Cucoş, op. cit., p. 90. Denumirea exacta a dealului (care de fapt

const ituie terasa superioara a rîului Rîşea) este Poieni, nu Poiana.
(2) Topor de luplll (M. Pet rescu-Dîmbovi\a, RAR) şi moneda romană(l. Glodariu,
AMN, VIII, p. 8 1 , nr. 1 1 8).
(3) L. Băt rîna, A WH rîna, 1. Vatamanu, Şt. Scoqanu, CA, VI, p. 79 şi urm .
(4) Topor de silex. I l . Dumitrescu, RAI{.
(5) D. Monah, Şt. Cucoş, op. cit., p. 140.
(6) Ibidem, p. 1 5 �.
(7) Cîmp t umu!ar din sec I I I -IV e.n. Cf. V. Mihailescu-Bîrliha şi colal1., Materiale,
1980, p. 246 �i U l ll1.
(8) D. Monah, Şt. Cuco�, op. c i t . , p. 1 54. Punctul 1 3. 6 din Contri buţii... nu poate fi
luut în con!>id�·ra\ic:. Pc t er i t or i u l satu lui Şoimarcş t i (si t u at în lunea Moldovei) nu
se a fl:l n ici un de. :! Onit ,.l,f. :\ce,[ a :;e g:lscştc în judc\ul Suceava, în stînga rîului
.

l\loldm a.
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l nlrmnaţii M. Facw;
27� Drilgllncşti - Vatm saiului. l k pe terasele pîrîuli1i Cule�a au fost adunate frag111cntc
ccramicc de culoare cenuşie-neagra, u nele reprezentind torţi cu buton specifice cult urii
Noua.
În grădina locuitorului 1 . Vcrga, din apropierea aceluiaşi pîrîu a fost descoperita o urni!
de incincraţic carpica, reprezentînd un vas cenuşiu lucrat la roata, plin cu oase car
bonizate si cenusa. Prezenta acesteia si a altor materiale specifice sec. 11-111 c.n.
document�aza existenţa un�i necropole Şi a unei aşczari carpice.
Informa\ii primite de la V. Preutu, fost custode al colecţiei muzeale din sat , cît şi de la
St. Cucoş care a efectuat o pcricgheza în anul 1 976.
28. Groşi - Puncte neprecizate. De pe teritoriul satului provin un topor trapezoidal de silicolit
ce dateaza din cncolitic şi un fragment ceramic ce aparţine civilizaţiei carpice.
Infortilaţii M. Facas; materiale la şcoala din Drusturi.
29. Oqcşti -Spre 1îrzia. Urmele unei locuiri medievale, contemporana cu obiectivul de la
Temelii au fost descoperite de o parte şi alta a pîrîului Tîrzia, aproape de deversarea
acest uia în fosta albie a rîului Rîşca. Vcstigiile materiale descoperite constau din resturi
ccramicc specifice secolelor XV-XVI şi o sageata cu t ub de fixare (fig. 4 1n).
Cercetare de teren Gh. Dumitroaia ( 1986); materiale la MIPN.
10. O r ţeş ti- Ungă Biserică. Pc terasa superioara a rîului Rîşca, cu ocazia largirii drumului
s-au gasit urmele unui cuptor de ars ccramica din evul mediu tîrziu.
I nforma\ii Gh. Luchian, confirmate de cercetarea de teren din 1986.
1 1 . Orţcşti - Cimitir. În anul 1 970, cu prilejul efect uarii fundaţiei gardului împrejmui tor a
fost gasit un fragment dint r-o piatril de mormînt din secolul al XVI-lea, lucrat a dintr- o
placa de gresie albicioasa, pc care mai pot fi recunoscute o cruce, chipul soarelui, douii
sccptrc (?) şi motive floralc.
Informaţii 1. Pienescu; piesa aflatll la şcoala din localitate.
32. Poiana -La Slatină. Cu prilejul cercetilrilor Jc teren efectuate în anul l 986 în jurul slatinci
din padurea Poiana au fost culese fragmente ccramice din secolele XVI-XVI I. Din
acelaşi punct, apropiat de izvoarele pîrîului Culeşa, provin şi cîteva fragmente ceramir.e
specifice civilizaţiei dacilor liberi.
Pericgheza Gh. Dumitroaia; materiale la M IPN.
11. Poiana -Dealul Poieni. Pc panta dealului din dreapta pîrîului Culeşa, afectata de
alunecarile de teren şi eroda riie provocate de torcnţi, au fost culese sporadice materiale
ceramice ce aparţin eneoliticului şi civilizaţiei carpice.
Pcriegheza Gh. Dumitroaia (1986).
34. Tîrzia - Lutărie. Pe malul drept al p. Tîrzia, fn amonte de podul de beton au fost gasitc
fragmente ccramice, bucati de chirpici ms si unelte de piatra si silex care provin dintr-o
aşezare cucuteniana, prob�bil din faza A î� aceeaşi zona, fn �lbia rîului s-au gasit doua
masele de mamut.
Informa\ii 1. Cornila, t ra nsm ise şi lui Şt. Cucoş; materiale la şcoala din sat.
15. Tîrzia - Pietrosul. Vizavi de cîmpul tumular cercetat cu peste un deceniu în unna, au fost
descoperiţi doi tumuli ale caror mantale de piatr!I masoara cea. 1 m grosime. Nccerce
taţi, aceştia par a data din timpul culturii Tumulilor subcarpatici, respectiv sec. I I I-IV c.n.
Informaţie V. Mihailescu-Rîrliba.
36. · nrzi a - Dade�·a. Pc malul stîng al phîului Dadcşa, în direcţie cu bisc1 ica satului au fost
descoperite fragmente ccramice eneolilice �i resturi din evul mediu (sec. XV-XVI).
l'eriegheza Gh. Dumitroaia (198r,).
·
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IV. COMUNA DRA</OMIREŞTI
1 �st c comuna cu cele mai multe staţiuni menţionate în lucrarile de specialitate, un însemnat
numar fiind aduse la cunostinta de prof. C. Secară. Pe lînga punctele de pc teritoriul
'
.
.
.
.
.
sate1or Uo rmş , rcspecuv: c.rmeşfl , Ma"/eşti 1"-, 11'1a"/eşt1 // 3, JVegoeştt
v atra
"
'4 , Ob'tn-w·� , "
'
7
6
s'awlui , Vtirărie si punct neprecizal ; Dra gomi rcst i , respectiv: D. Corneat1, Sili.,:te si
vatra

- ·' . J

11
satului 10, pt�ncte neprecizate ; 1 l lăpcşt i-61ibui Vulturilor 12,

D. Clteşc/;et13,

( 1 ) ŞI. Cucoş, Mărturii , p. 38.
(2) R. l'opovici, Materiale, 1 980, p. 5 77; idem, CI, XII-XIII, p. 1 5 3 şi urm:; idcm,
ArhMold, XI, p. 1 69 ş i urm.; S. Tcodor, Thraco-Dacica, V, 1 -2, p. 1 23 şi urm.; S.
I laimovici, ArhMold, XI, p. 259 ş i urm.; R. l'opovici, ArhMold, XII, p. 249 ş i
urm.; idcm, ArhMold, XIII, p. 1 55- 1 60.
(3) P. Monah, ŞI. Cucoş, op. cit ., p. 67.
.
(4) R. l'opovici, Materiale, 1980, p. 572 şi u rm.; idcm, MemAntiq, IX-XI, p. 26 1 şi
urm; S. I l ai m ovic i , 1. Cojocaru, ArhMold, XI, p. 259 ş i u rm.
(5) N. Zaharia şi colah., Aşezări ... , p. 292; D. M onah, ŞI. Cu coş, op. cit., p. 67; R.
l'opovici, ArhMold, X.l ,. p. 269.
(6) ŞI. Cucoş, Mi'irturii, p. 38; V. M ih:ii lcscu -Bîrliba, La monnaie... , p. 256.
(7) Cercetări inedite D. Gh, Teodor; S. I l aimovici , MemAntiq, XV-XVI I, p. 271 ş i urm.
(8) Gh. fiichir, Cultura carpică, Bucureşt i, 1 971, pl. 1 , nr. 47.
(9) Aşezarea cucu t cniana se anii în stînga şosele i dintre şcoala generalii şi primărie, pe
u n deal cu altitudinea relat iva de cea . 40 m. Cu supwfaţa de aprox. 200/100 m,
.••

·

aşezarea parc .a data din faza B a c u l t u rii Cucu t cni. Stnţiune menţionat ă de V .
Tufcscu (BSGR, 59, p. 354) pc te ri t ori u l sat u l u i Dragomircşt i. Cea din punct ul
/Jursucărie (not atii de noi ca fiind Tarlaua Cornca 1 ) , est e s i t ua t !l -- d u p i'l cum se
spune - între l l l ii peş t i şi U nghi ş i nu poate fi confu ndali'l cu staţiunea /Jursucârie
l l l i'lpcşt i . Facem aceast a precizare deoarece doua aşczi'l ri d i feri t e , n. Cornca 
Dragom ireşti şi Tarlaua Cornca /-n u m it!l de unii localnici şi /Jursucrlrie, au fost
considera te una şi aceeaşi aşezare (D. Monah, Ş I . Cucoş, op. cit. , p. 90)."
( 10) N. Zaharia şi colah., op. cit . , p. 287; Siliştea se a n a de fapt în val ra sat ului, sit uaţie
care ne face si'l ap recie m cii este vorba de o singuri'! aşczme.
( I l ) i\1. V u l p e , Dic Ă xtc und Bcilc in Ru manicn, I l , Miinchcn, 1 975, p. 20; G h .
Dumit roaia, 1\h·mAntiq, IX-X I , p. 4(,(1; V. M ihi'lilescu-Bîrliha, L a m o n n a i c ... ,
p. 261 . Dintr-un punct n ep reci za t provine şi dcnarul de la Commodus (anii
1 �4- 1 S5 ) , p<'ist ra t la şcoala din Dragomircşt i (cf. V. M ih!lilescu-Bîrl i lnt , V.
B u t nm i u , Arhl\lold, XII, p. 1 1 5 , nr. 20.
( 1 2) Dcscopniri .n cconri r m < t t c de pcricghczc lc e fec t u a t e în <tnul I <JS7. ;\suprn acc�tci
descope riri cxis!<1 opi n i i d i fe r i t e şi la Ş I . C:uco�, care în 1\Hirtmi i , p. 17, <tr<tlil c;l
·'s-au g<l �it gropi cu pcrq i i <tr�i. u n vas şi o m o n c tl :'i tiin p e r ioa d a rcu d a l ism u l u i
dezvo l t a t (sec. XV-X V I )", i a r f n Contribuţii . . . , p c t . 1 9. 2 . h . mcnţionc<rdi c!l "s-au
găsit gro p i c u p c r L· \ i i tic cc'i r<l m itl;i , u n vas şi o monctlc'i din pe ri o a d a fcu d a l ismului
( 1 1)

t îrt i u '· .
runct este grc�il

Aces t

l r ; c : t l i ; : t t tic C :.

s : t l u l u i Dr<tgun J i ; c �.. t i , e l :J t-l iml u -sG d e

M a t asi'i ( H C I\1 1 , <J7, p. 16) pc t e r i t oriul
fapt în t re pî rîu l Cmt reţ şi V a l e a H orş o a i c i .

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

76

Gheorghe Dumitroaia
3
4
6
2
D. Dactei 1 , D. Tarniţa , În lungul vîntului Pe Bancă , Ramadan5, Silişte , Tarlaua
8
1
9
Carnea 1 sau Bursucărie , Valea Arinilor , Valea Dactei , puncte neprer.izate 10 şi
13
12
Lupărie 1 1 ; Mastacăn-Gura Corului sau Pe Dea/ şi La Mij/oace ; Unghi-Fîntîna

( 1 ) Şt. Cucoş, Mărturii, p. 37; D. Monah, Şt. Cucoş, op. cit., p. 105; D. Monah,
MemAntiq, XII-XIV, p. 34 şi urm. Şi asupra acestei staţiuni exista informaţii
diferite: în Mărturii se menţionează el! sondajul din 1 974 a permis dezvelirea unei
locuinţe, identificarea a trei complexe de locuire şi cercetarea a trei gropi menajere
din faza Cucuteni B, iar în Contribuţii ... , pct. 1 9.2.i. se consemneaza el! sl!pl!turile
au avut loc în anii 1974 şi 1975, prilej cu care au fost cercetate doua locuinţe.
(2) Aşezare cucutenianl!. C. Matasl!, BCMI, 97, p. 36; D. Monah, Şt. Cucoş, op. cit., p.
105. Din însemnările lui C. Matasl!, aflate în arhiva Muzeului de istorie P iatra
Neamt, reiese că aici ar fi fost descoperite şi resturi ale unui zid de piatra, fllrl! alte
precizari.
(3) Şt. Cucoş, Mărturii, p. 37; D. Monah, Şt. Cocoş, op. cit., p. 105.
(4) La verificarea din anul 1987 nu s-a confirmat existenţa unei aşezl!ri cucuteniene. A
fost documentata în schimb o bogata aşezare aparţinînd civilizatiei dacilor liberi.
Informaţia dată în Mărturii, p. 37, s-a bazat pc unele fragmente ceramice arl!tate
de C. Secarl! si nu pe cercetarea de teren a autorului.
(5) În Mărturii, p. 37 se menţionează prezenţa u nor fragmente ceramice encolitice a
căror apartenenţă culturală nu a putut fi precizata. Cu prilejul verificarii de teren
efectuata de noi nu au fost descoperite decît cîteva fragmente ceramice din
feudalismul tîrziu (sec. XVII-XVIII).
(6) Resturi ccramice cucutenienc, Latene şi medievale (cf. C. Matasa, BCMI, 97,
p. 36; Şt. Cocoş, Mărturii, p. 37), confirmate partial la verificarea din 1987.
(7) Aşezare cucutenianl! situata fn dreapta şoselei Hll!peşti-Unghi, pe malul drept al
pîrîului Vad. Acest punct este cunoscut şi sub numele de Bursucărie de unii
locuitori. Pentru a nu-l confunda cu pct. 39 din corpus, l-am denumit Tarlaua
Carnea /.
(8) Şt. Cucoş, Mărturii, p. 37.
(9) ldem, MemAntiq, IX-XI, p. 491 -492.
( 10) Tezaur de monede romane (C. Matasa,B. Mitrea, SCN, I, 1957, p. 476) şi cîteva
monede feudale (Şt. Cucoş, Mărturii, p. 37).
(1 1) C. Ma tasa semnaleaza o aşezare Cucuteni B (BCMI, 97, po. 36), iar D. Monah şi
Şt. Cucoş, o staţiune din faza A (op. cit., p. 109). Descoperiri neconfirmate de
-....
cercetarile de teren din anul 1987. Deoar�ce punctul menţionat constituie de fapt
valea pîrîului Dactei ce separa staţiunile In lungul vîntului şi D. Dactei
Dejugătoarea, nu este exclus ca materialele invocate sl! provina din una dintre
acestea.
( 12) În acest punct sînt precizate urmele unei aşezl!ri cucuteniene (ŞL Cucoş,
Mărturii, p. 38). Cu prilejul verificării de teren din anu l 1 987 au fost puse în
evidenţa doar fragmente ceramice din sec. IV e.n., aparţinînd culturii Sîntana de
Mureş.
( 1 3) C. Scorpan, MemAntiq, IV-V, p. 1 1 8 �i urm. Alaturi de depozitul de unelte mai
pu tem adăuga ceramica apaqinînd culturii Sîntana de Mureş (specia zgrunţuroasii
fusese remarcat a în 1962 de C. Scorpan, aşa dupa cum cf. Sesiunea de comunicări
a muzeelor d e istoric, I I, n u c u re ş t i , 1 970, nota 25, p. 94), fragmentele ceramicc
din secolel e V I -V I I e.n. şi din evul mediu t îrziu .
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Popii 1 , mai consemnam:
37. Dragomireşli - Vatra satului. De pc tcriloriul localităţii provine un topor de bronz tip ccll
descoperit cu mai mulţi ani în urma. Piesa se a na într-o avansata stare de deteriorare.
Arc gaura de ftXarc lăţită şi marginile crapate, gura tocita şi patina nobilă îndepărtat:�
(fig. 2 1/1 ). Aparţine varialHei rasaritene a lipulu i transilvanean şi arc analogii apropiate
cu unele descoperiri din Moldova2.
Informaţii V. Ungurcanu; piesa se afla la MIPN.
38. Dragomircşti - Tarlaua de l a Moară. Fragmente ccramicc cucutcniene, probabil din faza
A, ne-au fost aduse din acest punct de către C. Secară în anul 1987.
39. Hlapeşti - Bursucăric. La circa 3 km nord-est de l llăpeşti, pc un promontoriu apropiat
de izvoarele pîrîului Chilii s-au descoperit în anul 1 987 u rmele unei aşczari daco-carpicc
(sec. I I-III c. n.). Deosebit de numeroase, fragmentele ceramicc care provin de la vase
lucrate la roata reprezintă fructicrc, castroane, străchini, rccipicntc mari pentru provi
zii. Din categoria ccramicii grosicrc au fost recuperate fragmente de vase de provizii
lucrate cu mîna, iar din ccramica de import torţi de amfore romane lucrate din pasta
nisipoas.:'l de culoare alb-roşietică.
Cercetare de teren G h. Dumitroaia şi C. Sccara; materiale la şcoala din localitate şi la
M IPN.
40. I llăpeşti - Chirca. La şcoala din sat se pastreaza trei topoare trapczoidalc şi o lama de
silex ce provin din acest loc situat între l llăpcşti şi punctul Pc Bancă. Obiectele s-au
găsit întîmplător, pc un teren plan de mai mare înt indere. Astfel, la verificarea din anul
1 987 nu au fost descoperite decît cîteva fragmente ceramicc atipicc care par a li
cncoliticc.
4 1 . l l lapeşt i - Dcalul Bisericii. În mijlocul satului, pc înalţimca din dreapta pîrîului Codrq,
la nord de biserică au fost rccollatc sporadice fragmente ccramice cncoliticc -· cultura
Cucutcni.
Pericghcză Gh. Dumitroaia şi C. Secară ( 1 987).
42. Hlăpcşti - J.a Iaz. În acest punct apropiat de proprietatea locuitorului·C. Radu, s-a găsit
un topor de silex.
I nformaţii C. Secară ( 1986).
43. I llăpcşti - JJealul Morii. La ieşirea d in sat, în dreapta drumului ce duce spre localitatea
Chilii au fost culcse1cu prilcjul lucrarilor.agricotc1un fund de \'as din pastă grosicra, ars
la roşu în exterior şi cenuşiu în interior, ce dateaza din cncolitic, cît şi fragmente
ccramicc cenuşii lucrate la roata şi fusaiolc carpicc.
Informaţii C. Sccari!; materiale la şcoala din localitate.
44. 1 Ilapcşt i - Tarlaua Comea 1/. În stînga şoselei 1 llapeşti-Unghi, aproape de pauta dealului
de pc malul drept al pîrîului Vad, în direqic cu punct ul FintÎna Popii Il s-au descoperit
fragmente ccramice şi un cosor din roca granitică de culoare verzuie, puţin cu rbat �i cu

( 1 ) N. Zaharia �i cola h . , o p . cit . , p. 2%; Şt. Cucoş, Mărt u rii, p. 38. Deoarece p u n c t e l e
unde s-au de sco p e r it fra!i l l i C i l t e ccram ice din sec. I V c.n. �i eucut enic n e se a rlii la

depărtare de cea . 400 m unul de : t l l u l , considerăm cti este vorba de douli aşeztiri
d i r�:rite, respec t i v Finfino / 'opii 1 �i Finti11a l'opii li.
(2) Nu n e rc k r i m tkcl t la dL·�� opt'l iti le din n�c i ili U a t c , rc\IX' c' t iv: ( i h i goie� t i ( G I 1 .
D u m i t ro a i a . r1l emAut i q . l,X -X L p . .n.'i ) , l l l : i p·.: :� t i s a u �cr llc�t i . ( � t . Cu coş,
M �: m ;\ n 1 hJ . I X - X L p . ·l'h) .
o
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vîrf-I l rupt (fig. 20/3), specifice culturii Noua.
Cercetare de teren Gh. Dumitroaia; materiale la MIPN.
45. Hlapcşti - Valea Borşoaiei. La extremitatea nord-estica a satului, pc o vale laterala a
pîrîului Codreţ s-au gasit un topor de silicolit şi o lama de silex care se pastreaza la
şcoala din localitate.
Descoperire C. Sccara.
46. Hlapeşti - Valea Teiului. Între Hlapcşti şi Ari'imoaia s-au descoperit doua topoare trapc
zoidalc de piatra.
Informa\ic C. Secara.
47. I llapcşti -PÎrîul Mîleşti. Într-un loc departat de staţiunea cercetat li de R. Popovici s-a
gllsit o brll\ara de bronz ce face parte din categoria brllţllrilor ovalc cu sec\iunea
rot undll, <;u capetele subţiate şi deschise (fig. 2 1 /4). Este acoperita cu patina nobila,
deteriora ta doar pc anumite poqiuni dupa descoperire. Din punct de vedere al dat arii,
braţara de la Hlapeşti se încadrcaza într-un interval cuprins între bronzul mijlociu şi
slirşitul acestei epoci. Deşi pe teritoriul comunei exista mai m ulte descoperiri ce sînt
at ribuite bronzului mijlociu , opinam ca aceasta piesa apaqinc culturii Noua, bine
reprezentata în zona.
Pc teritoriul Romilnici au fost descoperite pîni! în prezent un numar important de astfel
de obiecte de podoaba. Piesa de la I llapcşti arc analogiile cele mai apropiate în
descoperirile de la Suceava \ Batcni2, Domancşti I \ Domancşti 11 4 şi altele.
Informaţii asupra descoperirii C. Sccara; piesa se afla la MI PN.
Mastacan - La Pîrloage. În partea de sud a satului, pc malul drept al pîrîului Cot s-a
descoperit o aşezare apaqinînd civiliZ<I\ici dacilor liberi. În cursu l cercetarii de teren s-a
cules o mare cantitate de ccramicll lucratll la roata, reprezentînd vase cenuşii sau roşii,
cît şi fragmente erami<.,e provenite de la vase lucrate cu mîna. S-au recuperat şi cît eva
fragmente cera:ilice tipice culturii Sîntana de Mureş.
Pcricghezi'i C. Sccari'i; materiale la M I PN şi şcoala I W!peşti.
49. Mastaei!n - Silişte. În stînga şoselei Mastaci!n-Ghigoieşti, în apropiere de pîrîul Cot se afla
o aşezare din �ce. ! 1 -III c.n., d i n care s-a recoltat cera m ica daco-car pi ca tic fact ura loca lă
sau de import . Pc lîn ga ccramica dacic:! s-au d escoperit resturi ccramice din sec. I V
e . n . şi evul mediu.
Pericghezi! Gh. Dumitroaia şi C. Secari! ( 1 987); materiale la M IPN.
50. M a st aci1 n - Curcudei. Pu nct situat între Mijloace şi Silişte, unde s-au d esco perit fragmente
de vase ce nu şii şi roşii daco-carpice, reprezentînd castroane, frucliere, vase de provizii.
48.

51.

(1)

S cm n a l < l rc C. Sccrm1.

Ţ"in•Jcl. În partea stînga a şoselei Unghi-R11zboi c n i , în j u r u l izvoarelor
pîrîiaşu lui ce se varsi'i în Vad s-au gasit fragme n t e ccramice care dat ează din mai multe
epoci. Cele m � t i \TChi milleriale a pa r ţ i n culturii Noua, alatu ri de c;m� mt fost puse î n
evitlen\ă fragmente u e vase lucra t e d i n p ast <1 cenuşie, speci fice cul t ur i i Sîntana uc
M u r c ş. Cele mai recente materiale ccramicc apaqin C\ u l u i m c d i 1 1 , SL"C. XVI-XVI I . Pc

Unghi - Izroare

L. Chi \C�c u , S C I\'A, 27, 1 97(,, 1 , p. 1 0_1 �i ur m . , lig 2 _1 . :; .
D a n u h i u s , I , p. k <J �i u rm . , li g . 1 - 5 : M . l'c t rT ' l' li · D im llov i \"a. D i . ·

(2) 1 . T . Dragom i r ,

(3)
(4)

Bmler,

Sidu:ln i n R u m fi nicn,

T.

1 97k,

r a k l 5 �-:i Î .

Epo< a hr·o n 1 1.l l n i î a l ! oi·,J-n�; t tt l T r : t n � i :va n i e i ; l 'Fi S , p l . 1 .X 1 X .

I b i d e m . pl. LX X I / 2 Ji - i ( l
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acelaşi loc s-au g11sit huci'i\i de zgurn mctalic11.
Cercetare de teren Gh. Du mitroai.fl şi C. Sccarn

( 1 987);

mat eriale la M I I'N.

'i2. Vad - Dealul Gaciu.

L a circa 200 m dreapta d e şoseaua Girov-R11zboicni, în dreptul
podului de peste pîrîul Vad, pc o în a l ţ im e dominant[! s-a descoperi t de mai mu lt[! vreme
o sta\iunc cucutcnianii care n u a aj uns la cu noşt in\a muzeului din Piatra Neam\ decît
relativ recent. Poqiunca de deal pc care se all11 Sla\i unca arc supraf!i \a de aprox.

1_50/fOO m, pc t rei lat u r i arc pante abrupte şi este par\ial împadurit11. Intreaga zonn
care a fost locu i t a este în\CSa!11 cu fragmente ccramice, buc11ţi de chirpici, unel t e de
piatr11 şi silex, plastica (fig. 5/'i-8; 6/2-3), scoase la ivcaln de lucrarile agricole. Cu prilejul
pcricghczci noastre am recoltat fragmente de vase de provizii şi amforc cu p r a g , o lama
de silex cu retuş pc cap11 t , topoare fragment are, cozi de l in gu r a , buc1'i\i de rîşni\:!. Pc
baza materialelor descoperite cu prilejul cercetarii de suprafa\11, da r şi ;1 obiectelor

scoase la ivcal11 cu ocazia sondajelor e fect uate de prnf. V. Ungurcan u , sla\iunca de pc
d . Gagiu poate fi datata în faze l e A şi B ale culturii C ucutc n i.
Cercetare de teren Gh. Dumitroaia şi C. Secară ( 1 987); materiale la MII'N şi şcoala
din Dragomircşt i.

'i3. Vad · -- llrişcani. În apropierea pîrîu l u i Vad, aproape de pildurea l l rişca ni, pc terenul
arabil dintre aceasta şi Bahni! s-au descoperit rest uri ccramicc a ca ror t ipologie permite

încadrarea tlcscopcririlor în cult u ra Noua.
l'ericghezn Gh . I Ju mitrmia şi C. Sccari! ( I 'J87).

'i4. Vad -- P1Înctneprecizat. În depozit u l M u zeului de Istoric Piatra Neam\ s-a g;1sit un pachet

cu fragmente ccramicc cenuşii şi roşii speci fice civiliza\ici dacilor liberi, provenite de pc
teritoriul sat ului. De re ţ i n u t cii în înscmnarile l u i C. Matasil se men\ionc<m1 o aşezare
La Ten!.! care ar fi l(>st descoperiti\ pc tcritoriul localil11\ii, însii filri! alte preciz11 ri.

V.

COMUNA QRVMĂZEŞTI

Sint men\ionate punctele G rum iizeş t i- Gropn ita 1 , f)eleni2 şi neprecizar3; Nelczi-/,ocu/ l'opii
5
sau /,a 71ntirim4 şi Topoli\a -neprecizat . Au mai fost descoperite în ultimul timp:
'i'i.

Şcoa/a generalii. În spatele şcolii actuale, cu prilejul unor lucr11ri de con
s t r u q i i . s - a u descope r i t r es t u r i m a t e ri a l e care p rovi n de la slîr�i t u l e p o c i i
hronzului - cul! ura N o u a , din secolele I I-I I I c. n . ş i din evul mediu.
Descoperiri V. Arsenc; informaţii Şt. Cucoş; materiale la muzeul din localit ate.

G rum <1zeş ti

-

'i6. Grumilzcşt i - Suseni. În a propie rea locuinţei l u i

T. Nou r s-au tlcsco pcri l fragmente

- 1 ) Gropnita nu est e o localitate separa t [! (asa cum mcnt ioncarfi D. Monah si S I .

Cu co ş , o p . cit., p . 1 O 1 ) . S e parc c n este v � rba d e cel �l U i t u n toponim, u i ia t a s!il zi
de localnici.
S . M a rincscu- Bîlc u , S C I VA, 2 6, 1 97'i, 4, p. 487. În aecst punct a u fost descope r i t e
a�cz11 r i Cri�, N o u a �i Sîn t ana de M u rcş.
C:. M a t a sii , UCI\1 1 , 97, p . 1(,, nr. (, ( pc har l <1 , u n de n u i se prccizcazfi a par t c n c n \ a
"

2)

-� )
-1 )

'i )

'

cu l t u ra l a .

25 1 -2h0. P ro l . l ' : t \ l' i d i n Gru mnzc�t i ne-a rel<il<il c;1 p!.! ace l a şi loc,
îm1 i nt e de efec t u area siîp; J i t t l I i m au rost găsite dou:t cruci rclicvar care au fost
predate conduC:lt orilor a rc s l u i �an t i c r .
C i h . l l ichir, o p . r i t . , p l . 1 , m. 17, u nde apare r t l l l l l ll l C greşi t : Tormlni \<L
.

1 .

I L1 t r în a , A l l fi l rîn a , 1 . Va! a m a n u , CA, V, p. 81 �i ur m . ; 1 . . l l il t rîna, t\. B;1 ! rîn a .

CA, V I , p.
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ccnunicc şi fusaiolc ce apaqin CL' it urii Noua.
I n formatii.V. Arsenc; materiale aflate la şcoala din localitate.

57. Grumazcşti -Dealul Hotllmni. Pe înăltimea ce se ana la est de sat , spre Curcchişt ca, se
ana un t urnul de aproximativ 1 5 m diametru, cunoscut şi sub numele de Movila lui

Barnovsclri. La suprafata terenului nu se gasesc resturi arheologice.
lui Ilaga. În acest loc s-au gasit rest uri de fauna fosila

58. Grumazcşti -Rîjm

reprezen tînd

masele de mamut, bucati de fildeş, oase de dimensiuni mari, din care se pastreaza doar

doua fragmente la muzeul satesc.

Informatii V. Arsene ( 1 988).
59. Grumazeşti -Dealul

Că1piniş.

Pc ogorul lui I. Pavel, Constantin Ma tasa a cules în anul

1 938 fragmente ceramice a caror încadrare nu poate li precizată.

Informatie din arhiva MIPN, fond. C. Matasa.

60. Curcchiştca - Pe teritoriul satului s-au descoperit fragmente ceramice din sec. IV c.n., din

61.

care unele se pllstreaza la muzeul si'lt esc din lîrpeşti.
I n formatii SI. Cucoş �i N . Popa.

Topolita - Sai 1 •an e . Pe teritoriul fostului sat Ocea, actualmente înglohat la Topolita. au
fost descoperite o fructiera lucrat a la roata din pasUl cenuşie şi doua dltui daco-carpice
care se pastreazll la muzeul din Tg. Neamt. La verificarea noastra de teren tiin anul
1 980 nu am gasit decît urme sporadice apaqinînd cult urii carpicr

62. Topolita - /.a

Scutam.

În stînga şoselei Tg. Neamt-l'ctricani, în peri metrul proprietatii

lui 1. Scutaru din apropierea interseqici cu şoseaua ce duce la G rumazeşti s-au gilsit
fragmente de olane �i vase din fc udalismul t îrziu.
I nformatii

J .. l'<mtelimon.

63. Topolita - La

Şerban. l'c

terasa joasa din stînga pfrîu lui Topolita, în curtea inginerului

Şerban s-au gflsit cu prilejul u nor lucrari de fundatie, la circa 1 m adîncime, urmele unei

Tra ian Dealul Viei, în functie de t ipologia sa dcosebind u-sc fazele I l şi

aşe1llri ce apaqine culturii Precucutcni. Ceramica arc analogii în descoperirile de la
lîrpcşti şi de la

-

I II ale acestei culturi (fig.

2).

I nformatii M. Facas; verificare de t eren Gh. Dumitroaia

( 1981 );mat eriale la M l l'N şi la şcoala din Brusturi.

64. Topolita -Arini. Resturi ceramice care apaqin culturii Cucutcni -- faza A, ne-au fost
aduse spre tlctcrminarc de C. Croitoru. Descoperire nevcri fica l fi .

65. Topoli!a - La

Arminici.

P c terasa înalt a d i n dreapta pîrîu lui Topolita, în tlircqie

cu

biserica satului, s-au descoperit urmele unei statiuni eneoliticc c u suprafata d e circa

3000 mp. Materialele arheologice culese (ceramica, unelte de piatra şi silex, buca!i de
chirpici) par a data din faza A a culturii Cucuteni. Surparile de teren datorate apei de

la ba7.a dealu lui pun în pericol existenta statiunii.

Cercetare de teren Gh. Dumit roaia ( 198 1 ); materiale aflate la MJPN.

VI. COMUNA PĂSTRĂVENI
l'e teritoriul comunei sîn t cunoscu t e descoperirile de la l'astr�veni-/'e
(1)

(2)

Şurimit

şi

neprecizat'2;

şi un gros de la Maximilian Il ( 1 574). Cf. Gh. D u m i t roaia, Mt·mAnt i'l· I X-XI. p. 73r,.
1 1 . - D umitrcscu, B. Mitrca, R:\R Tot pe t �r i l m i u l <t• T q u i �,ti �c ;11 1<1 o movirl ( C.
Mat as�i, CaJ'(Jka, 1 , p . 26.1).

Cimitir medieval de untle provin doi groşi de argint de la rcrdinand ( 1 5 5 2 �i 1 55-l)
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Radeni-Dealul Comorii, Capul Dealului, teritoriul satului, /slaz 1 , Corlăţi2 şi În FînaP.
La acestea mai adaugam:
66. Pastraven i Puncte neprecizate. În inventarul muzeului din Piatra Neamţ se gasesc
înscrise un fragment de os de mamut (inv. 838), o fusaiola carpica şi o suli\a feudala
(inv. 1 7 1 0) care au ca loc de descoperire acest sat.
-

67. Pastravcni -Pe Rădeanca. Cu ocazia unei cercetari de teren e fectuata în anul 1984 au

fost descoperite pe malul pîrîului Radeanca o aşezare ce apaqine civilizaţiei dacilor
liberi şi resturi ceramice din evul mediu - sec. XVI-XVII.
Periegheza Gh. Dumitroaia.

68.

Lunea Moldovei (fost Buzaţi)-La Izvoare. Fragmente de vase a caror pasUl este a
semanatoare ceramicii din sec. V-VII e.n. au fost descoperite de noi în anul 1984, în
apropierea unui mic afluent de dreapta al Moldovei.

69. Rădeni -La Similea. Pe malul stîng al pîrîului Radeanca, în gradina locuitorului Gh.
Similea s-au gasit cu ocazia saparii unui beci resturi ceramice din sec. II-III e.n.,
apaqinînd civilizaţiei dacilor liberi. Remarcabil este fragmentul de amfora romana,
pastrat la şcoala din localitate.
Informaţii asupra descoperirilor C. Puşcaşu.

70. Radeni -Nord de bise1ică. Din aceasta zona provin doua topoare ce dateaza din feuda

lismul timpuriu (sec. X-XII), cu analogii în descoperirile publicate în anii din urma4.
Piese aflate la şcoala din localitate.

7 1 . Radeni -Dealul Arşiţa. La sud de sat, în apropierea drumului ce duce la Ţibucani, pe

unul din dealurile-ramificaţie ale masivului Corni au fost culese cu ocazia perieghezei
noastre din anul 1984 sporadice fragmente ceramice ce dateaza din sec . XVI- XVII.

VI I. COMUNA PETRICANI
Staţiunile şi punctele de interes arheologic cunoscute de pe teritoriul comunei sînt date în
.continuare: Petricani-Rîpa lui Ra vmu sau La Şcoală5, CAP6, Gustări1 şi teritoriul
( 1 ) Materiale eneolitice, din epoca fierului, sec. VI-VII şi evul mediu. Cf. C. Matasa,
BCMI, 97, p. 36; 1. Mitrea, Carpica, 12, p. 135.
(2) Topor tip Baniabic si
' celt. Cf. Gh. Dumitroaia, MemAntiq, IX- XI, p. 465-468. În
aceeaşi zona au mai fost descoperite cîteva topoare de silex alburiu-cenuşiu,
trapezoidale, bine şlefuite (fig. 8) sau rămase în faza de cioplire, un topor ciocan
din roca metamorfica şi un topor calapod de gresie galbuie datat în neoliticul
timpuriu (fig. 7/2).
(3) Tezaur tracic de aur (Al. Vulpe,V. Mihailescu-Bîrliba, MemAntiq, XIII-XIV, p.
4 1 -63). Şt. Cucoş (în Contribuţii ... , pct. 34.2. b.) considera ca acesta a fost gasit la
Capu Dealului.
(4) Gh. Dumit roaia, MemAntiq, XV-XVII, p. 159 şi urm.
(5) C. Matasa, BCMI, 97, p. 34; Şt. Cucoş, MemAntiq, IV-V, p. 303; D. Monah, Şt.
Cucoş, op. cit., p. 1 28.
(6) C. Buzdugan, SCIV, 26, 1 975, 1 , p. 69 şi urm. Tot aici au fost puse în evidenţa şi
fragmente ceramice eneolitice (informatii S. M arinescu-Bîlcu).
(7) Gh. Dumitroaia, MemAntiq, IX-XI, p. 469. În acest loc s-au descoperit şi
fragmente ceramice daco-carpice (informaţii V. Mihăilescu-Bîrliba).
·
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.

satulu i 1 , Tîrpcsli-Rîpa lui JJodaP, 1imw Man.3, l'icioml 111rcii 1 s i teritoriul .w11t111/';

Tolici-Şipol M�lwrît116 şi teritoriul s�llului7. J .a acestea adiîugnm:

72.

'

l'clricani - Cimitir /Wbîia. Pc teritor i u l fost u l u i sat Rnbîia, azi îngloba! la l'ctricani, s-au
descoperit o rîşnitn de t u r vulcanic, un CU\ila� de metal, cîtcvc1 fusaiolc de lut ars �i
ccramici1 apaqinînd civilizatiei daci lor liberi.
I n formatii P. Rot aru-Popa

7'3. Petricani -Dealul Rtlbîia . Pc în:tltimca cu acest nume, aproape de pîrîu s-au cules

fragmente ceramicc cneolit icc - cu l t ura Cucutcni .
l n forma\ii P. Rotaru-Popa.

74.

Pet ricani - Jlghiu. Cîteva fragmente ccramice din sec.
punct de catre P. Rotaru-Popa.

1 1-l l l c.n. a u fost gnsitc în acest

75. Pctricani -/,a Siloz. Un topor de silex din perioada de t ranzi\iC la epoca bronzu lui, o picsii
de fier şi ccramici1 din secolele l l -I l l c.n. care au fost gi1site aici ne-au fost semnalate
ele aceeaşi persoană.

76.

Pclricani - Neprecizat. De pc teritoriul sat ului provine un t opor de fier din evul mediu
t impuriu, din categoria Iopoarclor de luptă semnalate recent în j udet u l Neam

77.

Boişt ca- - /,a !il'adii . La

78.

Boişt ca- - Fîntîna Codriţei. În acest loc s-au gilsit un topor de silex şi rcst u � i ccramicc,
u ltimele datate în sec. I I - I I I c.n.
Scmnalarc 1'. Rot aru-l'opa.

7'-J.

Boiştca - /,a Jorgu Vintea. În incinta cimitirului vechi a fost descoperi t ă o piatră de
mormînt cu inscrip\ic slavon � . Face p:Irtc, prol1abil, din vechea nccropolă a mnnilst irii
9
amint itii în secolul al XV-Ica .
I n forma\ic P. Rotaru -Popa.

500 m N - H de şcoală s-au

probabil cult ura Cucutcni.
I n formatii P. Rot aru-Popa.

80. Boiştea - FîntÎita lui l'elin . Aici s-au
provin dintr-o aşezare cncoliticil .
Scmnalarc P. Rota ru-Popa.

8 1 . ·nrpcşt i - /,a Mm·ilă.
(1)
(2)
(3 )
(4 )
(5)

descoperit rest u ri ccramicc cncoliticc,

gilsit rest u ri ccramicc corodatc şi dom1 t opoarc care

În tre fost u l sat Occa şi 'ITrpcşti a existat un t u mul care a fost nivelat

.

V. M i h ii i lcscu -Bîr l i ba, La monnaie .. , p. 274-275.
Vezi t oată bibliografia la S. Marincscu-Bîlc u , Tîrpeşti. f'rom prehistory to history
in eastern Romania, BAR, 1 07, Oxford, 1 98 1 , cît şi în artico l u l p u b l icat de S.
Ma rincscu -Bîl c u , M. Cîrciumaru, A M u raru în I>acia, N S , 25, p. 7 şi u r m .
G h . D u m i t roaia, McmAntiq, I X - X I , p. 468-469.
S. M a r i nescu-Bîlcu ,SCIV, 1, 1962, p. 9 1 -93.
Asupra descoperirilor monet a re de provcn icn\il romană vezi t oa t c1 bibliografia l a
V. M i hililcscu - Bîrl lba, La monnaie. , p. 286. D e pc t e ritor i u l s a t u l u i , probabil
Cotul de .los, provine şi statucta de bronz apreci a t i\ a fi sci l icil ( tv1 . R. Ciacâru,

(6 ) S. M a rincscu - Bîlcu, Cultur.l

..

MemAnthJ, X V -XVI I , p. 28 1 şi u r m . ) .

(7)
(H)
('J)

(

l'rec u c u t c n i pt· teritor i u l Rom:î n i c i , B u c u rc�l i ,

p. 1 76.
V. M i h<. : lcsc u - Bîrliba, La m o n n a i t� , p. 287.
Vezi nota 6 şi M. Alcxiai J u , � 1 . Scori,<Inu, l\lt· m A n t i ( J , X V- X V I I , p . l. 'i 9 �i
D. 1. H., A, M olllov;1, sec . X I V-XV, p . ·� l '..l

...
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de catre C./\.1'. Pctricani în anul 1 985. Cu acel prilej a u ic şi t la ivcaW rcsiU ri de
c ii rll u n i , cen u şa . Nu ne putem promm (a asupra încadrării sai<: in t i m p .
lnforrmt(ic de N. Popa.

oase,

82. Tîrpcşti- Dealul /Jo,lnuw . De pc înalţimea situată la vest de sat , deasupra M otăncştilor,
provin două sagqi cu a ri p ioa r c şi un pinten cu şase spini din evul m< diu, păst ra t e la
m uzeul lui N. Popa.
83. Tîrpcşti - Rîpa lui Ciodrhinoaia. Din acest punct situat spre G rum ăzcş t i, au fost cu lese
mai m u l te t opoare de piat ra perforate, din cncolitic.
Materiale anatc la m uzeul din sa t .
• 84. Tîrpcş t i - Moara lui Răvămf. La circa 1,5 km de lUpa lu i Bodai au fost gă site fragmente
ceramicc şi o rîşni(ă din sec. I I -I I I c.n.
lnforma(ic P. Rotaru-Popa.
85. Tîrpcşti - /.a Motăneşti. Pc înill(imea d inspre Grumăzc şti, pc malul drept al pîrîului
Topoli(a s-au c ules în pr i m rtva ra anului 1 988 materiale ccramicc şi un silex a t i pic, da t a t e
în cncoli tic.
Cercetare de teren Gh. Dumitroaia.
86. Tîrpeşti - Poian a lui l.lpa.L Din acest punct situat în apropie re a satului provi n cîteva
fragmente ccramice cncoliticc - cultura Cucutcni şi fra gm ente cc ra micc d aco-car picc
care se pils tr c ază la quvcul local.
87. Tolici - /.a Slatinci. Î n j urul izvoru lu i din pa d u re a 'j"olici, exploa t at intens şi în zi lel e
noast re, au fost culese fragmente ccramicc care datează din c n col i t i c şi evul mediu
t îrziu. Nu este exclusă prczcn(a, la adîncime, a ma t e ri a le l o r corespunzătoare altor
•

e poci .
l n forma\i i S. Marinescu -Bîlcu .

88. Tol ici ·- /,a Maici. La muzeul din Tîrpcşt i se pils t rcaz!l o se rie de fragmente ccramicc
cneolitice din acest punc t , sem na lat e de N. Popa.
89. Tol ici -- Coasta Odrlii. H cs t u r i ccramice din evul mediu tîrziu, ne-au fost se m nal a t e de 1'.
Rotaru-Popa.

V I I I . COMUNA RĂVCEŞTI
Pînă în prezent erau c u noscu t e doar punctelc: Riluceşt i-Topo/i{a lz;•or1 , CornilcştF, Muntcni1,

(1)

a

În acest p u n c t , asu pra că r u ia ne - m referit în istor i c u l ccrc c t <1 rilor, s e m c . t \ ionează

fic ru l u i , cît ş i d i n fc u d <l l i s m u l t îrziu (Contribuţii. . . , p c t . 4 1 . :1 ) . l n fonn < t \ i < �
c
1 "opli[a-/zi'Or pc t e r i t or i u l s�t l u l u i Sih q ' i c'tc
c w n a t <1 . Asezarea cerce t a t ă î11 1 9oG se a f l ă la izvo: 1 r e l e pîrîu l u i Morii, l : t n or d d e
S:in:�t i , la f� c·s t c 1 k m llcpă r t a r e l l c izvoarele pîrîu l u i Top l i \ < L d e lîng<i. J U u c c � t i . Î n
cce : t ce pri1 c· � t e a�u.mc : 1 d e l : t H . <1 u c c� l i - Fopli[a lzwr, <ll'C't\Ut l l l l m : • i c x i s U i ,\
Imi d i s t n t ,:i de l u cr:l r i l c de i n t l n t n ii 1 :1 \ i r i l u ncimc :!1 de :nncn:t_i a rc: a iai'.u l r 1 i .

descoperirea u n or v est i g i i

de

la sfîrş i t u l epoc i i bronzu l u i şi înce pu t u l epo l i i

refe r i t oare la cxis t e ll\'1 p u n t u l u i

( J. )
C'•l

( 'om ile.,l !ii ,, . : t lliî p c ! l lc t l l f( h! t r l u i s:tl Bmcc� t i ( f\1 . C :o s t ă c i H :sc u , l l o ;· u m r l l tl'
; : w l d m ., ; ; c� l i dl' la �;; t c· ; : ; ;J u:l Ji i <H C Li ',• ! . l '.i."l 2 , p . :) ! 1 ) . /\C. l ! j l t : t l O] >C lJ i i t l l u l u i
:dt ; � · ihi , c �; : •: ·�'l : i C > J · :_ \ l h . i l' l i L l· Î J : · ; : l i t ;"·l t, i l L �1 t l' I L' l1, l· L ( ' . �d � l t , ; .(, ; J � C a t p h· a , 1 , p . /.(l�.
';i l . Cunb. l' f ' : : . i ' : · -,: t i : ; ( ; i L l l ! t l1l i l l u<t i : : , rl1 c- t u Au l i : ; . I X X I , p . 7 \7; i d <' m ,
;, l t· n t . \ n i i q . :\ V - X \ 1 1 1' :> i )i

ll l l r l .
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Trojinepil , Bftca CioroP, Herlea3 şi Teritoriul satului\ Oglinzi-Dealul Zăneasa5. La
acestea mai menţionam:
90. Rauceşti - Vatra satului. Pe terasa inferioara a p. Sarata, fn gradina locuitorului 1 .
Nechifor s-a gasit un celt de bronz ce face parte din varianta rasariteana a tipului
transilvanean (fig. 1 2/1). Piesa are patina nobila bine pastrata şi tortiţa rupta din
vechime. Gaura de fixare, care se ingusteaza spre interior, este ovata fn secţiune. Turnat
fnţr-un tipar bivalv, pastreaza urme ale cusatur.ii de turnare. Pe parţile laterale are
suprafeţe plane de forma trapezoidata. Are numeroase analogii în descoperirile din
Moldova, unele dintre ele existente şi pe teritoriul judeţului Neam{ La verificarea de
teren au fost culese citeva fragmente ceramice de factura Noua.
91. Rauceşti - La Izvoare Puriceni. În apropierea primelor izvoare ale pîrfului Topliţa, al carui
curs superior mai este cunoscut sub numele de Puriceni, fn catunul Aprodu Purice care
s-a format dupa improprietarirea însuraţeilor din 1878- 1879, în gradina locuitorului

Gh. Dediu s-au descoperit fragmente ceramice ce dateaza din secolele XVI-XVII.
Periegheza Gh. Dumitroaia ( 1 986).

92. Rauceşti - /az Puriceni. La circa 500 m departare de punctul de mai sus, în zona iazului

fostului C.A.P. a existat o aşezare aparţinfnd culturii Noua. S-ar putea ca aceasta sa fi
fost asezarea mentionata fn raspunsul la Chestionarul lui Alexandru Odobescu 7, tinînd
cont �a pîna în pr�zent. n-au fost semnalate alte resturi de locuire mai consiste�te în
apropierea izvoarelor Topliţei, cu excepţia celor de Ia Ungheni-Saivane, din aval.

93. Rauceşti-La Popa. La aproximativ 500 m de aşezarea cucuteniana de pe Dealul Mun

teni, pe terasa medie a pîrîului Sarata, în gradina locuitorului Nicolae Popa au fost
semnalate urmele unei asezari medievale datata în secolele XVII-XVII I .
Informaţii Culiţa Popa; v'erificare de teren Gh. Dumitroaia (1 978).

94. Rauceşti -Dealul Crucii. Pe înalţimea dintre Rauceşti şi Brusturi s-au descoperit mai

mulle topoare de silicolit şi silex ce se pastreaza la şcoala din localitate.
Informaţii A. Traian.

95. Rauceşti -La Fîntîniţă. La baza de rasarit a D. Cru"cii, aproape de islazul comunei au fost
descoperite mai mulle Iame de silex, topoare .trapezoidale de silicolit şi statuete (fig. 3/1)

ce provin dintr-o. aşezare cucuteniana distrusa de lucrarile de îmbunataţiri funciare din
zona. În acelaşi perimetru s-au gasit urme sporadice ale unei Iocuiri medievale tîrzii.
Periegheza Gh. Dumitroaia ( 1 986); materiale Ia MIPN.

( 1 ) Staţiune descoperita de Şt. Cucoş în 1982. Gh. Dumitroaia, MemAntiq, XV-XVII,
p. 293-294.
(2) Aşezare cucuteniana distrusa de lucrarile de îndiguire a pîrîului Sarata. D. Monah,
Şt. Cucoş, op. cit., p. 1 37.
(3) C. Matasa, BCMI, 9 1 , p. 36; D. Monah, Şt. Cucoş, op. cit., p. 137. Pîna în prezent

nu s-au descoperit în aceasta zona decît fragmente ceramice daco-carpice, ceea ce
corespunde însemn!!rilor lui C. Matasa din 1 7 septembrie 1937 care nota <:1 "s-a
gasit ceramica fumu�ie" (arhiva MIPN).
(4) Şt. Cucoş; MemAntiq, I X-XI , p. 492-493.
(5) N. Zaharia şi calah., op. cit . , p. 373.
(6) M. Ursachi, Carpica, I , p. 30, fig. 2/1 -2; Gh. Dumitroaia, MemAntiq, IX- XI, p.
475, fig. 2.
(7) Răspunsul

...

, p.

392.
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96. Rauceşti - Chefri1. Pe înal\imea ce domina satul în partea de sud-vest se aM o �
arheologica cu niveluri care apaqin mai multor epoci. De-a lungul aoikJr au fml
recoltate de aici unelte (topoare de piatra, lame de silex, percutoare, fragmente de
rîşniţe) şi resturi ceramice cucuteniene, precum şi topoare de silex întregi sau fragmen
tare, specifice perioadei de tranzi\ie la epoca bronzului. În partea de vest a platoului
s-au găsit cîteva cosoare curbe de silex şi gresie, un topor de piatră perforat (fig. 6{7),
o fusaiolii şi fragmente ceramice ce aparţin culturii Noua (fig. 10/5-6), unele cu elemen
te de tradiţie Costişa.
Dintre descoperirile ce aparţin epocii bronzului, interesant se dovedeşte celtul de bronz
(fig. 10/1) ce face parte din varianta răsăriteana a tipului transilvănean. Piesa este
deosebit de solidă, are tortiţa de prindere întreaga, patina nobilă bine păstrată, gaura
de fixare a cozii în seqiune aproximativ ovalii şi conică spre capătul interim . Pe paqilc
laterale arc cîte trei linii drepte paralele în relief, iar sub marginea găurii de fixare un
brîu în forma de şnur. Are analogii cu unele descoperiri din România 1 .
Cercetări de teren Şt. Cucoş, V. Mihililescu-Bîrliba şi T. Anton ( 1 976); materiale la
MIPN şi Seminarul de arheologie al Universitt!ţii Iaşi.

97. Riiuceşti -Nord de sat. Între Răuceşti şi cat unul Rugina (de Oglinzi), pc panta sudica a
D. Crucii s-au cules fragmente ceramice ce dateaza din eneolitic - cultura Cucuteni şi
evul mediu tîrziu.
Cercetare de teren Gh. Dumitroaia, D. Monah şi A Băt rîna ( 1986).

98. Riiuccşti - Pîrîul /,oziei. Topoare, percutoare de silex şi gresie, un gratoar de silex au fost

culese din acest punct, situat în partea de sud-est a satului, spre pădurea Fiigi\el, de
către M. Bănărescu.
Materiale la şcoala de centru.

99.

Rauceşti - Toponim necunoscut. Cercetătoarea S. Marinescu-Bflcu ne-a informat asupra
existenţei, pc teritoriul satului, a unor vestigii precucutcniene. Dealtfel, unde dintre
acestea au fost men\ionate în monografia Tîrpeşti (p. 38, nota 34).
Deocamdată, pe teritoriul satului nu s-au descoperit resturi materiale care sa apaqina
culturii amintite. S-ar putea ca viitoarele cercetări de suprafaţa sau descoperiri în
tîmplătoare sa aduca clarificari în aceasta chestiune. Pe de alta parte, la muzeul din
Tîrgu Neamţ nu s-a aflat şi nici nu se afla vreo statueta precucuteniana gasita pe
teritoriul localităţii.

100. Oglinzi - Dealul Ciucei. Pc înălţimea de la nord-est de sat s-a descoperit un topor de

silex alb-vineţiu, fragmentar, pastrat la şcoala din Rauceşti.
Informa\ie T. Anton.

1 0 1 . Oglinzi -Slătior. În apropierea izvoarelor pîrîului Luncuţa, situate pe versantul estic al
Culmii Pleşului, la distanţa de circa 1 ,5 km de aşezarea de la Lunea-Poiana Slatinei,

împrejurul izvorului de slatina au fost găsite fragmente ceramice ce dateaza din epoca
moderna pînă în zilele noastre. Ţinînd cont ca în jurul slatinei de aici s-au produs unele
alunecări de teren, nu este exclus sa existe resturi ceramice şi din epocile mai vechi.
Pcricgheze Gh. Dumitroaia ( 1 985 - 1 990).

102. Oglinzi -JJăi. La circa 30 m sud de izvorul de slatinil, care în prezent este captat pentru
alimcntarea viitoarei baze de tratament a Biiilor Oglinzi, se allii o depunere Prccucutcni
( 1 ) Ca de exemplu Şp<1 lnaca ( M . l'c l l cscu-Dimhovi\a, Hepozitelc de hronzud d i n
· Nomânia,

1 977, p. 270, pl. 1 95 ) .
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II. La maximum 200 m de aceasta, de o parte şi de alta a şoselei care duce la Tg. Neam\
se gaseşte o depunere Starccvo-Criş, iar în apropierea turnului de apa se găsesc resturi
dintr-o aşezare Cucutcni B. Toate cele t rei obiective au fost afectate de vi it uri, alunecări
de teren şi lucrari de construcţii.
Cercetare de teren Gh. Dumitroaia; ma teriale la M I PN.
103. Oglinzi l izieră. Pc platoul de lînga plantaţia de salcîmi din partea dreapta a şoselei Tg.
Ncamţ-Brusturi s-au gasit resturi sporadice care aparţin evului mediu tîrziu.
Pcricgheza Gh. D u mitroaia.
104. Oglinzi - Faţa Slatinei. Staţiunea arheologica de pc panta sudica a Dealului Faţa Slatinci
se ana pc malul stîng al pîrîului Bai şi la cea. 500 m est de Baile Oglinzi. Face parte din
grupul aşezarilor st ravechi din m icrodcprcsiu nea Oglinzi a caror prezenţă a fost legata
în primul rînd de existenţa izvoarelor de apa sarată. Descoperită în 1 987 şi sondata în
1 989, staţiunea pe care o prezentam dateaza de la sfîrşit ul epocii bronzului - cultura
Noua. Restu rile de locuirc cele mai numeroase din aşezare se gasesc grupate, la fel ca
şi în cazul altor obiective din zona cercetata, în mai multe puncte, sub forma unor movilc
aplatizate. Cu diamctre de maximum 50 m, cele opt microzone de acest fel p uteau li
recunoscute atît prin aglomeraţia mai mare de resturi arheologice existente la suprafaţa
solului, cît şi prin diferenţa de alt itudine fa\ă d•, terenul din jur.
sapat urile întreprinse în perioada"executarii lucrarilor de îmbunataţiri funciare din zona
au constat în efectuarea a patru sectiuni de 50/2 m fiecare în sectoarele cele mai lmgatc
în materiale arheologice. În stratul de pamînt arabil de culoare bruna, rezultat îndeosebi
din aluviuni aduse de torcnţi, s-au gasit fragmcmc ccramicc Noua în aceeaşi propoqic
cu cele descoperite la suprafa\a. N u marul fragment elor ccramicc, a piet re l or de rîu ,
rest u rilor de chirpici, carbuni si a unor unelte s-a dovedit a fi mai mare de la adîncimea
de - 0.25 m, adîncime de la c� rc am cercetat o dcpunct c arhcologicil de ;iprox. 0.35 m
grosime. Cu toate ca nu s-au remarcat rest uri ale unor locu inţe de su prafa\a sau
bordeie, pc baza hucaţilor de chirpici şi a u nor elemente stratigralicc se poate argu
menta existenţa u nor complexe de locuirc de genul colihclor, amplasate tocmai pc
locurile unde se gasesc astazi restu rile arheologice cele mai consistente. Dupa rcalitilţilc
din teren, asemani1toarc cu situaţiile întîlnite la Savcşti-/zvoare şi Vîn 'l t ori-/zvoare,
apreciem ca pe dealul Faţa ,\"latinei nu avem de-a face cu o locuirc de t ip "ccnuşar",
aşa cum s-a întîlnit în alte zone ocupate de cultura Noua. Aici resturile de cenuşa sîfll
greu de percepu t, doar pigmcnţii de carbune fiind prezenţi pc întreaga grosime a
strat ului arheologic investigat.
De la adîncimea de - 0.55 m pilmîntul îşi schimba culoarea, rest urile arheologice sînt
tot mai puţine, iar de la aprox. - 0.60 m acestea din urma dispar. De remarcat prezenţa,
pc unele sectoare ale secţiunilor, a unor materiale cncolit icc, reprezentate prin eera 
m ica cucutcniana corodatil. Sit uaţia este cxplica hila, avînd în vedere existenţa în
apropiere a aşczilrii Cucu tcni B (vezi pc! . 1 0 2).
M a t erialele Noua recuperate prin sapat urile de salvare r ep rez i n t a , in ordinea can t i l il\ii
lor, ce ram ică fragme ntarii, rest uri palcofa u nisticc, u ncll c de pi a t ră os �i lut ars.
Ccramica se inscrie în ca t e gor i i l e stabi l i t e d e m ; 1 1 m u l l<l vreme pen t r u m aj or i t a t ea
staţiunilor Nou a 1 . Din c<t t cgoria prepomk rc nUi f< tc pa r t e \·ascle · ' sac · · :;au tJorC<lll,
l u cra t e d i n pastă grosicră, arsă l<i cără m u i u -ro�u la c.\ 1 crior �i m:iWlll ti· ne gru "LI interior.
Tipurik' de recipicntc de : tccs! k l sîni i , · p r"l:zc n t <! l t' m:�i < i lcs d e va::,: c u tin singm hrlu
-

.

,

------- ------- - ------ -

(1)

A. C. Florcsc u , A r h M o l d ,

1 1 -1 1 1 , p. J) O :; i u r m .
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continuu (fig. 24/4 ; 27/2; 29/3; 30/7 ) , dispus de obicei cam la aceeaşi distanţil de
marginea huzci; vase cu un singur brîu continu u dar care au pcrforaţii (fig. �/4 ); vase
mult mai solide cu două llrîic cont inui (fig. 24/5 ; 25/ 1 ; 29/6-7), unele cu t oqi t i p manşon;
vase cu u n singur hrîu alveolat sau crcsl<ll ( fig. 25/2; 27/5; 29/4-5,8); vase cu două hrîic
a lvcolatc (fig. 22/4 ; 25/6); toate acestea avînd de ohicci formil t ronconicil. Acestei
categorii cera micc îi sînt caracterist ice fundurile plate, unele din ele de peste 2 cm
grosime şi în majoritatea cazurilor profilate ( fig. 23/4-5). Prezenţa u nor t oqi din pastil
gmsicra, din care unele înguste iar allelc tip manşon şi a unor fragmente cen, micc indicii
existenţa vaselor cu corpul hombat previ\zul c cu torţi (fig. 24/3,6).

Categoria ceramicii line, care reprezinta mai puţin de 10% din total, lucra t i! din pastă
. hine alcasll, şi cu degresanl mllrunl, este pusi\ în evidenţa de ceştile glohu lan' de culoare
neagra. Tipologie acestea aparţin seriilor care au torţi cu huton (lig. 22/3,6; 23/1 ,3) sau
creasta (fig. 22/2; 25/5; 26/4; 28/ 1 ) supraînillţatc. Acel eca şi categorii aparţin cîteva
fragmente de oale cu torţi mici, aplicate lateral suh huzll şi doull fragme11tc de strc

curlltoare (lig. 28/5; 30/6).
În ullimele depuneri Noua s-au gllsit şi cÎlcwt fragmente de castroanc, dintre care unul
cu cancluri iar allul cu apuclltoarc. Eviden t , acestea dateaza de la începutul I lallstatt
ului.

Materialul osteologie se ana în stare de conservare pre cara din cauza excesului de
u m iditate care se gllseşte pc dealul Fata Slatinei. S-au pastrat doar oase de animale
mari, prohahil hovidcc. Unele din ele au urme de prelucrare, aşa cum sînt cÎlcva coa.stc,
omoplaţii cresta ţi ( fig. 3 1 /1 -4,6) şi un vîrf de corn de cerh (fig. 3 1 /5 ) .
Pc traseul secţiunilor cercetate s-a descoperit o mare ca ntitate d e piatra de rîu, o parte
,

din aceasta fiind spart il pc loc. Au fost recuperat(� şi u n n umilr important de pcrcutomc
de gresie (fig. 27/3-4,9; 29/ 1 ; 30/4 - 5 ), unele rot u nj it e ca urm are a folosirii lor intense.
Ca materie prim:! a fost folosita şi grcsia verzuie existent:! pc panta vesticii a Culmii
l'lc�u lui din apropiere, atît pentru pcrcutoarc, cît şi pent r u confecţ ionarea allor ohicctc,
aşa cum sînt t iparele pentru turnat piese de hronz (fig. 26/ 1 -2). Cele doua fragmente
de t ipare găsite în aşezare au partea scohi til de culoare neagra, prohahil ca u rmare a
•
contact ului cu metalul topit. Pentru Moldova ast fel de ohicctc sînt dest u l de rare .
Frecvente în aria Noua, cosoarele de piatra (lig. 27/6-S) nu puteau lipsi nici din aşezarea
de la Oglinzi. Aici au fost descoperite trei exemplare, toate rilmasc în faza de prelucrare.
Din categoria uneltelor de piatra face parte şi toporul ciocan fragm entar prezentat la
fig. 26/3. Este lucrat dintr-o roci! granit icil de culoare verzuie, hine şlefuitil. Ca t i pologie
aparţine topoarclor naviformc.
Avînd în vedere materialele prezentate mai sus, alte vestigii a rheologice şi ohscrvaţiile
înregistrate în t impul săpilt urilor, apreciem ci\ sta\i unea de pc dealul Fafa Slatinei a fost
locuiti! vreme de mai mulţi ani de un n u mar redus de comu nităţi Noua 1 care a u fost

a t rasc de izvorul de apll silrată din apropiere. Rămîne de văzu t , în masura în care
cerce tarea va li posihil:t, dacă nu există �i allc puncte cu urme de locuire de la siTrşit ul
epocii bronzu l u i în jurul sla t inci de la Băile Oglinzi. Realitilţ ilc în tîln ite în vecinii late, la
J . un ea -Poiana Slatinei demonst reaza cii pur t il t or i i cult urii N oua au locuit intens aceast:t

zonil, deosebit de bogat ă în resurse de slatin�i.

: 05 . Oglirvi - Pe l.unccl. Între p. Sarat a �i p. Ma c u , pc t eren u l mai înalt din apropierea

- - -------· . ·-· ---

1 ) ldcm,

Hepe r t o r i u l c u l t u r i i N o n a -Cw• logl'ni <l i n U o m â n i a , în C n l tn ră �i civi l i zaţ i{·

l a l l u u :i rl'a de .!os, I X , Clliîra � i , ) 1)1) 1

, p. 2R:'i· 28(>.
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conflue�ţei acestora s-au gasit doua fragmente ceramicc corodate şi un razuitor de silex
cenuşiu care apaqin enco liticului, proba bil cultura Cucutcni.
Periegheza Gh. Dumitroaia ( 1 988); materiale la MI I'N .

106. Oglinzi -Rădea. La circa 600 m d e aşezarea precedent a, dar p c malul stîng a l p . Sarata,
au fost culese resturi ceramicc ca re pol fi atribuite culturii Noua, eventual Hallstatt-ului.
l'c riegheza Gh. Du mitroaia ( 1988); materiale la MI PN.

107. Oglinzi -Cîcău. La sud de sat, pe malul stîng al Saratei, la confluenţa cu pîrîul Cîcau

s-au cules materiale ceramice care pun în evidenţa o fosta aşe1..are care a aparţinut
civilizaţiei dacilor liberi. Pe lînga fragmentele ceramice cenuşii provenite de la vase
lucrate la roata şi o toartă de amfora romana din pastă galbui albicioasa, au fost gasite
doua fragmente ceramice care dupa factura pastei pot fi atribuite secolului IV e.n.,
respectiv culturii Sîntana de Mureş.
Cercetare de teren Gh. Dumitroaia (1988); materiale la MIPN.
108. Oglinzi -La Sîrbea. I..a sud de sat, pe malul stîng al p. Sarat a, la mijlocul distanţei dintre
şoseaua Tg. Neamţ-Brusturi şi baza furajera a fostei ferme zootehnice Oglinzi, pe un
teren jos au fost recoltate fragmente ceramice care din punct de vedere tipologie pot
fi datate în secolele XV-XVI. Numărul fragmentelor ceramice era mai mare îndeosebi
în zona unor mici ridicături de teren care, după parerea noastră, puteau reprezenta
resturi de locuinţe. Din păcate aşezarea a fost distrusa de lucrarile de regularizare a p.
Sarat a.
Periegheza Gh. Dumitroaia ( 1 988); materiale la MIPN.

1 09. Oglinzi -Dealul Bubumz. Cu prilejul nivelarii terenului şi redarii acestuia circuitului

·

agricol, au fost identificate fragmente ceramice atipice şi resturi de arsură şi cenuşa
provenite, probabil, dintr-un turnul. Descoperiri care nu pot fi datate.
Cercetare de teren Gh. Dumitroaia ( 1 989).

1 10. Oglinzi - Cetăţuia. În toamna anului 1989 a fost verificat toponimul menţionat încă din
1 873 şi sesizat de 1. Iftime. S-a identificat o staţiune preistorica cu fortificaţii naturale

şi artificiale, apaqinînd culturii Cucuteni. Ulterior au fost efectuate sapaturi arheolo
gice care au dus la descoperirea unor locuinţe şi materiale Cucuteni A, cît şi a unor
resturi sporadice Star�evo-Criş, liniar ceramice şi din epoca bronzului 1 .
Cercetari de teren şi sapaturi Gh. Dumitroaia (1989-1991), materiale la MII'N.

1 1 1 . Saveşti - Si/işte. În timpul nivelării promontoriului din partea de nord a satului, pe terasa

a doua a rîului Rîşca au fost deranjate mai multe morminte din fosta necropolă a
satului. Ulterior, au fost culese fragmente ceramice din secolele XVI-XVII şi resturi
de oase, probabil umane.
Sesizare Gh. Agafiţei, cercetare de teren Gh. Dumitroaia ( 1981 ).

1 12. Saveşti - Centml sntu/ui. Vizavi de şcoala generala, în grădina locuitorului Gh. Amarioa
rei a fost descoperita o porţiune dintr-o conducta de ceramica ce dateaza, probabil, din
a doua jumătate a sec. XVIII şi începutul secolului XIX.
Cercetare de teren Gh. Agafiţei şi Gh. Dumitroaia ( 198 1).

1 B. Silveşti -La Moară. În zona fostei gradini de zarzavat s-au identificat fragmente ccra
mice care dateaza din secolele XVI- XVH.
l'eriegheza Gh. D umit roaia( 1 98 1 )

(1 987-1991), în prezentul volum.

( 1 ) Gh. Dumitroaia, Să 11ături �i cercetări arheologice de suprafnţă în judeţul Neamţ
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1 1 4. Saveşt i --La sud de sat între ultimele case şi drumul ce duce la Unghcni, pc traseul

canalului colector executat de cat re I E EJJ F Neamţ au fost recoltate fragmente cera
mice provenite de la vase cenuşii lucrate la roata, specifice civilizaţiei carpicc.
Cercetare de suprafa\a Gh. Dumitroaia ( 1 986).

1 15 . Saveşti -/zvoare. La nord-vest de sat, în apropierea izvoarelor din stînga drumului
Saveşti-Draganeşti s-au descoperit în anul 1 98 1 urmele unei aşezari ce dateaza din
timpul culturii Noua (sec. XIV-XII î.e.n.). Deoarece acest obiectiv era în pericol de a
fi distrus de lucrarile pentru îmbunalil\iri funciare, în toamna anului 198(, a avut loc
aici un sondaj de informare şi salvare arheologica 1 .
Ca tip de aşezare, obiectivul d e l a Saveşti corespunde unor situri asemanatoare d e pe
teritoriul Moldovei mai ales, avînd Lrăsill uri comune în ceea ce priveşte amplasamentul
şi inventarul. La fel ca aproape toate staţiunile acestei culturi, aşezarea de Hici ocupă o
poziţie joasa, deschisa, iar rest ul complexelor de locuire se prezinta sub forma unor
mici movile aplatizate. De forma aproximativ rotunda, cu diametru! de circa 40 m,
depunerile de la Izvoare nu se înscriu, totuşi, în categoria cenuşarelor.
Dupa observa\iile făcut e în timpul sapaturilor sîntem în masura sa apreciem ca fiecare .
ridicatura de teren corespunde punctului în care a existat o locuinta de suprafata,
construita din nu iele împletite pe pari, care apoi s-au lutuit. În peri� etrul ocupat de
locuin\e, alături de resiurile unor vetre, podele de lut şi fragmente de chirpici s-au
identificat mici poqiuni de pavaje din lespezi de piatra, cît şi un apreciabil numar de
fragmente ceramice, unelte şi oase de animale.
Dintre materialele arheologice recoltate cu prilejul sondajului nostru, locul principal îl
ocupa ceramica. Cele mai raspîndite t ipuri de vase care pol fi identificate în cadrul
aşezilrii sînt aşa-numitul vas "sac" şi cel de tip borcan (fig. 1 3, 15-16). J.'ragmentele
vaselor de aceste tipuri au de obicei buza dreapta, u neori îngroşata sau teşita şi sînt
prcvazute cu brîie în relief, continui, alveolate sau crestate. Pasta din care au fost lucrate
conţine pietricele, cioburi pisate, resturi organice sau alte materiale. Culoarea brun
cenuşie cu pete negre este tipica Noua. Datorita procedeului de ardere folosit de olarii
acestei culturi, interiorul vaselor era mai închis la culoare, iar exteriorul maroniu sau
roşu. Reprezentînd recipientc de mărimi medii, o serie de fragmente sînt prevazute cu
perforaţii deasupra brîielor sau cu ptoeminenţe gaurite vertical, cu oarecare utilitate
wact ică la vremea respectiva. Unele vase din aceasta categorie erau prevazute cu toqi
late, de 2-3 cm, de t ip inelar sau manşon (fig. 1 7). Ceştile globulare, care în mod obişnuit
reprezinta categoria ceramicii fine, sînt lucrate din pasta arsa la negru-cenuşiu, au lustru
la exterior şi fundurile rotu njite. Decorul acestor piese este dest ul de sarac şi consta fie
din puncte incizante sub nivelul paqii de j os a toqii, mici gropiţe adîncite, uşoare
caneluri sau linii inciza te. Un singur fragment ceramic provine dintr-o ceaşca lucrată
din pasta neagra-cenuşie, decorată cu ghirlanda de linii duble şi incizii, specifica culturii
Monteoru (fig. 1 9/6). Dupa modul de ornamentare are analogii în descoperirile de la
2
Gîrbovaţ , Barboasa 3 ş.a., atribuite cult urii Noua. Rare în raport cu vasele "sac" sau
"borcan", ceştile globularc au fost prevăzute cu toqi supraînălţate simple, cu creastă
sau buton (fig. 1 0/4; 1 7/3,6). Alături de cele doua categorii ceramice exista şi fragmente

( 1 ) M u lţumim conducerii IEELIF Neamţ pentru sprijinul acordat sapaturilor de

salvare.
(2) A C. Florescu, op. cit. , p. 168, fig. 16.
(3) M . Florescu, Carpica, 1 , p. 44, fig. 3/5.
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1 25. Razboieni -Punct neprecizat. De pc teritoriul sat ului provine o ceaşca hallstal liană cu
toqi supraînalţate (fig. 36/1 ) , de culoare cenuşie, lucrată din pasta de buna calitate.
P iesa se ana la MIPN.

1 26. Borşeni -Bîrgăoamt. Pc ogorul locuitorului Bîrgaoanu au fost descoperite, înainte de
cel dt?-al doilea razboi mondial, cîteva moncdc şi obiecte de bronz. Nu sînt facutc alte
precizari.
I nsemnari C. Matasa; arhiva M IPN.

1 27. Borşeni -Bulgărie. În vara anului 1 991, ca urmare a surparii malului stîng al pîrîului
Valea Alba de catre viituri, au fost recuperate de catre cctaţcanul Gh. Gh. Negura cinci
vase de ceramica lucrate la roata, provenite dintr-o necropola aparţinînd culturii Sînta
na de Murcş.
Ccl.c cinci recipiente reprezinta:

1. Castron tronconic cu trei torţi, gît scurt decorat cu linii lustruite în zig-zag, fund inelar,
lucrat din pasta fina, ars uniform, de culoare neagra-cenuşie (fig. 39/2);
2. Castron de forma bitronconica, cu fund inelar, gît arcuit, lucrat din pasta fina,
lustrui ta, de culoare cenuşie (fig. 39/1 );
3. Pahar tronconic cu fundul sferoidal, buza uşor profilată , lucrat din pasta fina, de
culoare cenuşie închis (fig. 40/1);
4. Oala cu două torţi, fund drept uşor profila!, pîntece sfcroidal, gîL drept , lucrată din
pasta zgrunţuroasa, de culoare cenuşie (fig. 38/2);
5. Oala cu fundul drept, pîntece sfcroidal, gît scurt, lucrata din pasta zgrunţuroasa, de
culoare cenuşie cu pete negre (fig. 38/ 1 ) .

1
Toate au analogii în descoperirile din zona .
Cu prilejul cercetarilor de t eren întreprinse de noi la faţa locului au fost observate în
ruptura malului urme de arsura si s-au recuperat fragmente ceramicc apartinind
aceleiaşi culturi. În apropierea necr�polci, pc acelaşi inal al pîrîului au fost identificate
asezari din sec. I I-II I, sec. IV si sec. V-VII c.n.
Î � vara anului 1992 au fost înt ;cprinse aici sapaturi de �. :lvarc. Rczullatclc acestora vor
fi publicate într-un numar viitor al revistei MemAntiq.

X. COMUNA TIMIŞEŞTI
Spaţiu puţin cercetat din punct de vedere arheologic. Sînt cunoscute doar punctele Dumbra
3
va2, Cenuşa şi Prellleşti4, la care mai menţionam:

1 28. Timişeşti -Bîtca sau Dealul Dulce. La nord de sat, în jurul izvoarelor de lînga saivanclc
fostului C.A.P. şi în apropierea garii Timişeşti s-au descoperit urme materiale care
•

( 1 ) În primul rînd necropola de la Izvoare-Piatra Neamţ; cf. M . Alcxianu şi Linda

Ellis, în MemAt:�tiq, XV-XVII , p. 1 27 şi urm.
(2) D . Monah, Şt. Cucoş, op. cit., p 92.
(3) Este vorba, probabil, de Dealul Cenuşa, u nde se gascştc ceramica Cucutcni B ( C.
Matasa, BCMI, 97, nr. 49 pc harta).
(4) Punct neprecizat care apare numai pc harta lui Gh. Bichir (op. cit. nr. 36). Sîntem
de parere ca este vorba de aşezarea de pc t eritoriul sat ului, de lînga biserica, pe
malul p. Sarata. Cealalta aşezare carpica de la Preutcşti este prezentata la nr. B2
din corpus.
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dateaza din mai multe epoci. Cele mai vechi vestigii apaqin epocii bronzului - eul! ura
Noua şi reprezintă fragmente de vase "sac" �i ceşti cu tor(i supraînmvue. Din S(�colelc
I I-IV e.n. au hJst cu lese fragmente de vase lucrate la roată apaqinînd civilizatiei dacilor
liberi, cît şi funduri de vase specifice cul! urii Sîntana de M urcş. Pc acelaşi loc au rost
găsite materiale care datează din evul mediu, prol1abil de la fostele case şi biserica
ridicate de Vasile Lupu şi doamna Tudosca.
După Dumitru Constantinescu, aici ar fi fost satu l medieval cu numele de Bucureşti.
Cercetări de suprafa\ă Ci. Luca şi Gh. Dumitroaia; materiale la M I PN.
1 29. Dumbrava - 1/a/ta CFR. În dreapta drumu lui dintre sta\ia de calc ferată şi ca11tonul silvic
s-au descoperit , cu prilejul instalării conductei de gaz metan, materiale ccramicc din
apoca bronzului - cultura Noua.
Pcrieghcză Gh. Dumitroaia(1988).
1 30. Dumbrava - Teritoriul satului. De pc teritoriul locali ti!\ ii provin o cahli! de teracotă şi o
săgeată din evul mediu, u l! ima păstrată la şcoala din sat ul B rust uri.
Informa\ia M. Facaş.
B 1 . Plăieşu - Nord de sat. Cu prilejul pcricghczci efectuată în anul 1 988 de-a lungul t raseului
conductei de gaz metan, au fost descoperite fragmente ccramicc de factura Noua.
B2. l'reutcşt i - Sud de sat. La circa 500 m departare de localitate, în dreapta drumului ce
duce la Pli!icşu, pc u n teren plan de joasa altitudine au fost descoperite vcstigiilc unei
aşczi!ri aparţinînd culturii carpicc (sec. I I-III c.n.). Pc o suprafa\ti de cea. 300/200 m
s-au cules fragmente ccramicc de factură autohtona (castroanc, cani, fruct icre, vase de
provizii) şi de import (toqi de amforă).
Cercetare de teren Gh. Dumitroaia (1982); materiale la MI I'N.
B1. l'rcutcşt i - Spre Unglu·ni. La ieşirea din sat, în stînga drumului ce duce la Unghcni, de
o parte şi alia a unui pîrîiaş au fmt identificate sporadice materiale ccramicc de factură
Noua.
l'cricghczi! Gh. Dumitroaia ( 1 982).

XL ORAŞUl TÎR{iU NEAMŢ
Pc teritoriul acestuia au fost semnalate sau cercetate obiectivele arhcoiogice din punctele:
Pometea\ Dealul GoP, Pîrîul Unului3, locuri neprecizate4 , Tutuieni-Damian·\ 111111·
.
ieni-Moară6, Cetatea Neam? , 1/umuleşti-.wd de sat8• Mai consc ;" ni!m:
( 1 ) C. Matasa, BCMI, 97, nr. 52; Şt. Cucoş, MemAnt iq, I V-V, p. 303; G. Luca,
Suceava, XI-X I I , p. 394 şi urm.
(2) D. M onah, Şt. Cucoş, op. cit., p. 1 53.
(3) 1 1 . Dumitrcscu, RAR.
(4) M. l'ct rcscu-Dîmbovi\a, ArhMold, 1 1 -111, p. 260, fig. 6/5 ; I l . Dumit rcscu, RAR.
(5) Gh. Dumitroaia, MemAntiq, I X-XI, p. 737.
(6) Ibidem.
(7) Din bibliografia referitoare la Cetatea Neam\ sclectc'lm: 1. Minca, N. Grigoraş, C I ,
XVI I , 1 943, p . 1 36 ş i u r m ; D. Constantinescu, A C M I , 1 942, p. 1 5 � i urm.; idcm ,
_
A C M I , 1943, p . 136 şi urm.; N. Constant inescu, SCIV, X I , 1 960, 1 , p. 81 şi u rm.;
idcm, SCIV, XIV, 1963, 1 , p. 217 şi urm.; J\1. Artimon, CarJlil'a, 1, p. 2(,5 şi urm.;
lC Popa, Cetatea N<·a m ţ u l u i , 1 96B.
(8) I l . Dumitrcscu, RAU .
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Cu prilejul saparii fundaţiei actualei hili a oraşului s-au descoperit
vestigii materiale care dateaza din secolul al XVIII-lea.
Informa(ii G. Luca; materiale la MIPN.
135. Islaz. La est de oraş, pe islazul dintre Tg. Neamţ şi W!uceşti, în apropierea unui mic
atluent de stînga al Ozanei s-au descoperit cîteva vase lucrate la roata (fig. �7/1 ) care
pun în evidenţa existenţa unei aşezilri sau necropole apaqinînd culturii Sîntana de
Mureş.
Informaţii asupra descoperirilor 1. Untaru; materiale la MITN.
136. Muzeul de Istorie. Cu prilejul lucrarilor de canalizare efectuate pentru spitalul oraşului,
care au afectat şi curtea muzeului de istorie, au fost descoperite mai multe mormilllc
din a doua jumatate a secolului al XVIII-lea şi secolul XIX, cît şi o poqiunc dintr-o
conducta de ccramica ce alimenta oraşul cu apa potabila acum cîteva secole.
Materialele arheologice recuperate se pastreaza la MIPN şi MITN.
137. Blebea-Biserică. Pc înalţimea unde se gaseştc biserica, au fost descoperite de cat re C.
Matasa, la 26 aprilie 1940, fragmente ceramicc apaqinînd La Tene-ului. Informaţia,
culeasa din arhiva Muzeului de Istoric Piatra Neamţ, nu a fost confirmata de cercetarile
de teren din anul l 981, cînd au fost recoltate numai fragmente ccramicc din evul mediu
(sec. XVII-XVIII).
138. Ilwnuleştii Noi. Pc înalţimea din dreapta pîrîului Valea Seaca, la sud-est de satul aflat
în componenţa oraşului Tîrgu Neamţ s-au descoperit sporadice materiale ccramicc
cneolitice, probabil cultura Cucutcni.
Pcricgheza Gh. Dumitroaia (1984)
139. Strada Mărăşeşti. În perimetrul proprietaţii Muraru s-au gasit mai multe silexuri enco
liticc.
Informaţie V. Vrînccanu.
140. Strada Mihai Eminescu. Cu prilejul saparii fundaţiei magazinului Romarta s-au desco
perit materiale arheologice din epoca bronzului - cultura Noua. Remarcabila este
ccşcuţa cu toarta supraînalţata, din pasta brun-roşiatica (fig. 21/�). pusa la dispoziţia
noastra de V. Vrînccanu.
141. Cotul Salcîmi/ar. În Pomctca, aproape de liziera de salcîmi de pe culmea Plcşului s-a
gasit un topor calapod care ar putea provcni dintr-o aşezare ncolitica timpurie.
Informaţii V. Vrînceanu
142. Dealul Comgea. În jurul ITnlînii de slatina apropiata de Baile Oglinzi au fost recoltate
fragmente ceramice ce dateaza din epoca moderna. Nu este exclusa existenţa unor
vestigii arheologice mai vechi.
Informaţii T. Onofrci; verificare de teren Gh. Dumitroaia.
B4. Baia Comunală.

XII. COMUNA TVPII.AŢI
Dispune de o documentatie arheologica saraca, daca avem în vedere numai punctele Tupi
laţi- Va/ea Albă 1 şi I:ocuri neprecizate2• În ultima vreme au mai fost descoperite:
143. Tupilaţi - La Nifă. Pe malul stîng al pîrîului Valea Alba, aproape de varsa�ca acestuia
( 1 ) N. :t,aharia şi colab., op. cit., p. 295.

(2) Şt. Cucoş, Mărturii
llîrliba, La Monnaie

...

, p. �5; D.
, p. 286.

...

Monah, Şt. Cucoş, op. cit . , p. 1 57; V. Mihailcscu-

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

Materiale şi cercetări arheologice din nord-estul judejul ui Neamj

9!i

în Moldova şi vizavi de Dealul Chicem, în perimetrul proprict:l\ii Hiena NiVI se gilscsc
materiale arheologice dintr-o aşezare aparţinînd dacilor liberi. Rcmarc<thilc se dovedesc
fragmentele de vase lucrate la roata, cenuşii şi roşii, reprezentînd fructicrc, vase de
provizii şi castroanc. Alr.t uri de acestea s-au gilsit şi fragmente <le vase de provizii lucrate
cu mîna şi un gît de amforil romanii.
Pcrieghcza Gh. Dup1itroaia ( 1988); materiale la M I PN .
lui 1. Nacu şi Gh. Nour, la confluenta cu pîrîul M ocana s-au gasit sporadice materiale
din evul mediu, probabil sec. XVI-XVII.
l'cricghcza Gh. Dumitroaia ( 1988); materiale la M I PN

1 44. Tupila\i - PMul Mocana. P c malul drept a l p . Valea Albii, în perimetrul proprietatilor

145. Tupilati

-

Dealul Belceşti. Pc înill\imca de la sud de sat şi din partea dreaptă a p. Valea
Albii s-au gilsit fragmente ceramicc cncoliticc, probalil cultura Cucutcni.
Pcricghczil Gh. Dumitroaia.

Neprecizat . De pc teritoriul satului provin mai multe materiale arheologice
care se ana în colcqia şcolii, între care se remarca fragmente de vase şi silex uri cncoliticc
(cultura Cucutcni), o frumoasa spatula de os lucrat:! din aşchie de metatars, un topor
trapczoidal de silex cenuşiu-maroniu din perioada de tranzitie la epoca bronzului şi
materiale din evul mediu tîrziu ( fragmente ccramicc, lulele, un inel sigiliu ş.a.).

146. Tupila\i

-

147. I Ianui Ancu tci - Moar(l de nllfreţuri. Pc terasa a I I -a a rîu lui Moldova, în spatele unit il\ii
de alimcntatic pu blica şi vizavi de u nitatea de preparare a nutrqurilor combinate s-au
dcscop'crit resturi ccramicc ce dateaza din evul mediu (sec. XVI-XVI I).
Cercetare de teren Gh. Dumitroaia ( 1 986); materiale la M I PN.

1 48 . Totocşt i - JJealul Bisericii. Pc terasa înalt:! din dreapta pîrîului Valea Alb1! şi în stînga
pîrîului Fîntînii, îptrc şcoala veche şi biserica satului s-au descoperit fragmente ccramicc
din epoca bronzulu i - cultura NouH, o toana de amfora romana care dateaza din sec.
I I-I I I c.n., cîl şi rest uri ccramicc din evul mediu (sec. XVI-XVII).
l'cricghcza Gh. Dumitroaia ( 1 988).

1 49. Totocşli -/,a Cimitir. La cea. 500 m departare de bisericii, pc aceeaşi îna!time din
dreapta p. Valea Albii, s-au descoperit urmele unei aşczari aparţinînd culturii Cucutcni,
probabil faza A. Materialele culese de noi reprezinta ccramica, resturi de chirpici ars şi
unelte d� piatra care erau grupate în 5-6 locuri.
Pcricghcza efectuata în anul 1 988; materialele la MIPN .

. XIII. �OMVNA ŢIBVCANI
Un nu milr apreciabil d e descoperiri de p c teritoriul comunei au fost puse în cvidcn\il d e Ş I .
2
Cucos , alte statiuni fiind cunoscute înainte sau dupil cercetarea accst uia . Mai con'

.

( 1 ) ConfluenJa p. Vasiloaia cu p. Arhip, 'J "iglâul /Jir.1 ei, Dealul Gogului, Poienile
Umbrarului, Mori/a /Jriigan, Ungheanca, Coasta, Teritoriul satului şi Dealul
Cmpm la Tihucani, iar JJulgiirie la Davidcni.
(2) Ti h ucan i -Poian a din /)('o/ (C. M a t u să , llCI\1 1 , 97, nr. 4 2 de p c hart ă); Cetiiţuia
JJrllufeni (D. M onah, Ş t . Cucoş, op. c i l . , p. I S 8); Sud Capu Dealului ( F. Coman,
S CI V , 1 9, 1 %S, 3, p. 5'Xl �i urm . ; 1\1. Ba bcş, SCIV, 20, 1 909, 2, p. l 'J.'i şi urm.);
Virful Umbraru!ui ( l\1 . 1\:t rcscu- Dîrnbovi ta, SCIV, 1 953, 3 -4, p. 465 ) ;Valea Cmcii
(C. l'oc naru,V . M i h ;l ilcsc u - llîrl iba, /\1. Artimon, SCIV, 1 9, 1 968, 4, p. 600); punct
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semnam:
1 50. Ti bu cani - RÎpa Gllirrlucii. În pa rt ea st îng<1 a pirîul u i Umbrari, la cea. 100 m dcpl!rlarc
de proprietatea locuitorului 1 . Closc<
ccramicc care apartin
' 1 s-au descoperit rest uri
civiliza\ici dacilor l i be ri (sec. I I-III c .n.).
Ccrcct<)rc de teren E. Ciubotaru ( 1983).
'

1 5 1 . Tibucani-Si/ozuri. În acest loc au fost puse în cvidcn \ 11 urmele unei necropole, pc care
ŞI. Cucoş o considera prcfcudall!, iar V. Mihl!ilcscu-Bîrliba (intervievat de noi în martie
1 989) o atribuie secolului IV c.n. (cuii ura Sîntana de Mureş).
1 5 2. Ti bu cani Poien i/e lui Bontea. Aici s-ar alla numeroase fragmente ccramicc de culoare
-

roşie, provenite de la vase lucrate la roalil, apaqinînd civiliza\iCi dacilor liberi.
Informa\ie 1. Munteanu.

153. Tibucani-PMu/ Trestioara. Spre Schitul Tibucani, la V. Olaru s-au gl!sit mai mullc

topoare trapczoidale sau naviformc din roci! graniticl! ce se pl!strcazl! în colcc\ia şcolii
2 din sat.
Informa\ie 1. Munteanu.
nr.

154. 'J'ibucani -Pi'lfu/ 1/aitilu. În stînga acestuia, într-un loc neprecizat s-au gl!sit doul! topoare
trapczoidalc cncoliticc.
Informa\ii 1. Munteanu.
1 55 . Tibucani -Puncte neprecizate. De pc raza sa t u lu i provin trei cclturi de bronz gl!sitc
întîmpll!tor, care nu au fost cunoscute pînii la ora act ualii. Unul se allil în colcq ia
M uzeu lui de Istoric a Moldovei (informa\ic C. Dobrc<mu), allul în colcqia Şcolii
generale nr. 2 'ITrgu NemTI\, iar al treilea la Şcoala nr. 3 'J'ibucani.
Piesa anat!! la Tîrgu Neam\ (fig. 2 1 /2), mai pu\in obişnuit!! din punct de vedere al
dimensiunilor (75 mm lungime), este lipsiti! de patina nobil!!, arc torti\a rupti!, gaure�
de fixare de forml! ovalil în scqiunc şi adînci! de 55 mm. L a exterior se mai observil, de
o parte şi de alta, cîte trei linii paralele. l (stc turnat într-un tipar bivalv. Din punct de
vedere tipologie ar.aqinc unei variante mai rar întîlnite în Moldova. Se aseaml!nl! cu
piesa de la Rildeni t .
Fragmentul de cclt ce se păstrează la Şcoala nr. 3 Tibucani a fost găsit într-un loc

neprecizat (V. Mihăilcscu-Bîrliba, MemAntiq, I , p. 492; Ungheanca (Gh.
Dumitroaia, MemAntiq, IX-XI, p. 466-467); Daviden i Jzvoare (M. B abcş , 1.
Untaru, Dacia, NS, XII, p. 283 şi u rm . ; 1. Mitrca, MemAntiq, VI-VII, p. 65 şi
urm.; idem, Carpica, XX, p. 325-329); La Curte (1. M itrea, Carpica, p. 1 32); La
Fundătură sau Tabla Davidenilor (V. M ihăilcscu-Bîrliba, Dacia, NS, XXIII,p. 3 2 1
şi urm; idem, La monnaie , p. 262); neprecizat (V. Mihailcscu-Bîrliba,
MemAntiq, I, p. 429); La Mm-ilă (C. Matasl!, Carpica, I, p. 264); Tibucanii de
Jos-Dealul StrÎmbii (D. Monah, Şt. Cucoş, op. cit., p. 1 58). Cu prilejul pericghczci
întreprinse în anul 1987 de cl!trc 1. Mitrea pc Dealul StrÎnglri, au fost culese
materiale specifice fazei A a cult urii Cucutcni. Remarcabilil este statueta
antropomorfl! (fig. 3/2) ce face parte din categoria statuctclor verticale. Arc
incizatl! aprciape toatl! suprafaţa, exceptind picioarele. Inciziile sînt grupate în
unghiuri şi triunghiuri iar pc piept arc reprezentat u n colier prin imprcsiuni de
puncte, la fel ca şi decorul de deasupra fcselor. Pastila dispusi! în partea de jos
semnifică, probabil, genunchii iar cea din zona talici localizcază omhilicul.
( 1 ) Gh. Dumitroaia, MemAntiq, IX-XI, p. 467-468, fig. 1/b.
-

·

•••
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neprcei7.ctl şi a fileu! parte dintr-un exemplar de mari dimensiuni, a carui tipologie este
mai pu\in wnoscuta în zona Moldovei. Arc patina nobilă paqial p:lstralil �i în unele
locuri zgîriata dupa descoperire, iar marginile uşor deformate (fig. 19/ 1 ).
Dintre piesele de metal descoperite pc t critoriul localil:l\ii mcn\ionăm şi două topoare
de fier O\Ciil (fig. �2), pastratc Ia M IPN. Aproape identice, aceste piese fac parte tiin
categoria topoarclor tip 1 itlenbeil folosite în epoca Latcnc �i care sînt atribuite lumii
cclticc �i bastarnicc 1. Deşi nu este exclus ca astfel de piese să fi apaqinut civiliza\ici
gcto-dacicc, sîntem înclina\i sa credem ca descoperirile de Ia Tibucani apaqin orizon
tului cultural de pc teritoriul comunei pus în cvidcn\a de descoperirile de acum doua
dcccni? Lucrate prin batere, din buca\i de fier la\ite şi înfaşurate dupa un "miez" de
forma rectangulara, aceste tor.oare au analogiile cele mai apropiate în descoperirile de
la Tîrpeşti3 şi Mogoşeşti-Siret 4.
.
156. Tibucanii de Jos Malul Ciocoiului. Pc malul pîrîului U mbrari s-a descoperit în vara
anului 1987 urmele unui cuptor de ars ccramica din secolul al XV-lea.
Pcriegheza 1. Mitrca; materiale la M I PN.
157. Tibucanii
de Jos - Cieri . Sporadice fragmente ceramice reprezentînd vase cenusii si' rnsii
'
'
lucrate la roată, datate în sec. I I -I I I e.n. au fost găsite de I. Mitrca în a nul 19in.
158. Tibucanii de Jos - Mol'ila din Mijloc. În acest punct C. Mata sa a efectuat un sondaj în
anul 1947, prilej cu care a descoperit resturile unei aşczari din secolele I I-II I c.n., cî\iva
dcnari imperiali romani şi fragmente ccramicc din evul mediu.
Informa\ii din arhiva MIPN.
-

XIV. COMUNA VRECHENI
De pc teritoriul comunei nu erau cunoscute decît punctele Urccheni-/,a Rupturi5, J,a Rîpi6d
Mol'ila Găunoasă sau a Colrlacului7, Fwrdiitum8 şi neprecizat9; Ingilreşti-neprecizat1
şi sud de sat 1 1 . Mai consemnăm:
159. Urcchcni - Ferma Croitoru sau La Grajduri. Cu prilejul construC\ici saivanclor fostului
CAP au fost descoperite cîteva morminte specifice culturii Sîntana de Mureş, din care
au fost recoltate mai multe obiecte, din care nu se mai păstrează decît două vase
(fig. �6/2) şi un picptcnc de os (fig. �7/2) Descoperirea dateaza din anul 1962, iar
( 1 ) M. Babcş, în Tirpe!jti, p. 1 iO. Una dintre aceste piese a fost data de Ş t. Cucoş în
Mărturii. , p. 4 1 , nr. 1 , ca unealtă de fier, filra alte prccizilri.
(2) E. Coman, SCIV, 19, 1 968, �. p. 527 şi urm.
(�) Tîrpt•!jti, fig. 225/1 şi 227/10.
(4) V. Chirica, M Tanasachi, Repertoriul arheologic ul judetului ln!ji, 1, 1984, p.
250, fig. 9/2; datare greşit<'! dupa parerea noastril.
(5) C. Matasa, IJCMI, 97, p. �4. D. Monah, Şt. Cucoş, op. cit . , p. 1 60.
(6) D. Monah, Şt. Cucoş, op. cit., p. 1 60.
(7) C. Matasă, U C I\H, 97, p. %. La pcricghcza din anul 1 98 1 au fost cu lese fragmente
ccramice hallst a t t icnc.
(8) Gh. Dumitroaia, MemAutiq, X I I - X I V, p. �20.
(9) V. Suciu, AJinlum, 15, p. 659-66 1 .
( 10 ) C. M<�tasa, IJCMI, 97, p. 36; C i h . Bichir, op. cit ., pl. 1 , nr. �9; D. Monah, Şt. Cucoş,
op. cit., p. 1 10.
( I l ) C. i1latasă, B C I\11 , 97, nr. 48 de pc hartii.
..
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staţiuni sau puncte de i nt eres ar heologic d i n acest spa ti l' , cele aproape 170 de
semnalări care intră acum în circu itul s t ii n tifi c contribuie la o mai bună cu
noaştere arheologică a nord-estultl i jud� ţul � i Neamţ, şi i m pl icit la o analizii
aprofundată asupra fenomenelo r d emografice �i istorice ,,ctrecutc în epocile
trecute.
,

MATERIELS

ET RECHERCHES ARCHEOLO(jiQVES DANS
lA ZONE NORD-EST DU DEP. DE NEAMŢ
Resume

Utilisant les informations deja connues et les prospections archeologiques de
surface realisees par l 'auteur, on presente 169 stations et points d 'interct archeologique
avec plus de 200 ctablissement et necropoles, datees du paleolithique jusqua'au
XVIll-eme siecle. Compte tenu de la periodisation archeologique, il s'agit de: 3 points
fossilifers ou stations paleolithiques, 3 decouvertes appartenant au neolithique ancien,
5 1 stations cneolithiques appartenant a la cultures de Precucuteni et Cucuteni, 6 de
couvertes de la periode de transition de 1 'eneolitique a l ' âge du B ronze, 30 decouvertes
appartenant a l'âge du BrorlZe, 2 etablissements du premiere âge du Fer, 3 dccouvertes
de type Latene, 40 stations ct points archeologiques appartenant a la civilisation des
Daces libres (11-111 s. de n.e.); 1 0 etablissements et nccropoles d11 IV-cme s. de n.e. , 4
stations des V-VII-cme s., 2 decouvertes du haut de Moycn Âge ct 54 ctahlisemcnts
ou decouvcrtcs isolces du Moycn Âgc (XIV-XVII I -emc siecles).
Explication des figures

Fig. 1 . Carte du dep. de Neam\. avec la zone invcsliguee archeologiquement: 1- com. de Agapia;
II-corn. de lllll\llteşti; III-corn. de Brusturi-Drăganeşti; IV-com. de Dragomireşti; V
corn. de Grumăzesti; VI-com. de Pllstraveni; VII-corn. de Petricani; VIII-corn. de
Rauceşti; IX-corn : de Războieni; X-com. de Tirnişeşti; XI-viile de TîrguNearn\;
XII-com. de Tupila\i; XIII-corn. de Ţibucani; XIV-corn. de l.Jrcchcni; XV-corn. de
Vînatori-Neamţ.
Fig. 2. Cerarnique (culture de Prccucuteni) de Topoli\a - La Şerban.
Fig. 3. Plastique anthropomorfc (culture de Cucuteni) de Rauccşti - Fîntînifă ( t ) ct Ţibucanii
de Jos - Strînghi (2); lamc cn silex de Agapia - Ciohîr/ic (3).
Fig. 4. Ceramique (culture de Cucuteni) de Rauceşti-Munteni.
Fig. 5. Plastique antropomorphc (cult urc de Cucuteni) de Dragomireşti - IJ. Carnea ( 1 , 3-4),
Vad -D. Gaciu (5-8), Hiapcşti (2)
Fig. 6. Matcriels archoologiqucs decouvcrtcs a 'ITrpcşti ( 1), Vad -D. Gaciu (2--3), l llăpeşti
( 4-6), Rauceşti - Chetriş (7) ct Topoliţa - -Anninici (8).
Fig. 7. Outils cn pierrc ct cn silex dccouvcrts c Lunea-VInatori ( 1 ), JUidcni (2), Ţi lmcan i (3),
Brusturi (4-5) ct Rauceşt i (6-7).
Fig. 8. 1 Iachcs cn silex de Radeni.
Fig. 9. Ccramique et fusalolcs cn lene cuite de 1 llilpcşti.
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g. 1 O. 1 Iache cn hronzc, fusalolcs et ccramiquc d<\r,ouvcr ts ii 1�1\uccşt i ( 1 -��. S 6), !lll�r: de vas!:
de S�veşt i (4 ) .

Fig. 1 1 . Fusalole et ccramique liagmentaire de Unghcni ··· Saimne ( 1 -3, 5) ct Unghcni · - Siliştc
(4-6).
Fig. l2. Matcricls archeologiques de Rlluceşli - Samta ( 1 ), !Uiuceşti - Circtrif (2-6) et Ungheni - Saivane (3, 5).
Fig. 13. Ccramique appartenant a la eulture de Noua de Saveşti -- Izvoare.
Fig . 14. Ccramique appartenant a la culture de Noua de Saveşti --Izvoare.
· Fig. 15. Ceramique appartenant a la cu lture de Noua de Saveşti -Izvoare.
Fig. 16. Ccramique appartenant a la culture de Noua de Saveşti - /zvoare.
Fig. 17. Omoplates dentelees ( 1 -4), per�oir (S) en os et fusai:oles en terre cu ile (6- 10) de
saveşti -/zvoare.

· Fig. 1 8. Vase fragmentaire (1 ), serpes en gres (3-6), fusaloles (2) et percuteurs (7-8)de saveşti 
Izvoare.

Fig. 19. Hache en bronzc fragmentaire de Ţi bucani ( 1 ), objec ts cn silex de Rauccşti - Chetriş
(2-3) et fragments ccramiques de l'âge du Uronzc de Rauceşti -- Chetriş (4), Rauccşti -
Munteni (5-7) et saveşti - /zvoare (6)
Fig. 20. Vestiges appartcnant a la culture de Noua de Hlapcşt i - 1: Carnea Il.

Object s en bronze de D ragomireşt i ( 1 ), Tibucani (2), HJapeşti - -MUeşti (4) et vase
(3) de Tîrgu Neamţ -Romarta.

i 21.

F g.

Fig . 22. Ccramique appartenanl <1 la eulture de Noua de Oglinzi - Fata Slatinei.
Fig . 23. Ccramiqne appmtenanl a la culture de No ua de Og l in zi -- · Fata Slatinei.
Fig . 34. Ccramique appartenant a la culture de Noua de Oglinzi - Fata Slatinei.
Fig.

25 . Ccramique appartenant c\

la

cultmc de Noua de Oglinzi -- Jiaţa Slatinei.

Fig. 26. Vestiges appartcnant a la cu!ture Noua de Ogl i nzi ·- fi"a{a S/atinei.
Fig . 27. Matericls archeologique de Oglinzi -Fata Slatinei.
-

Fig . 28. Ccramique appartenant a la culture de Noua de Oglinzi---Fafa Slatinei.

Fig . 29. Percuteurs ( 1 -2) et ccram iqne (3-8) de Oglinzi -Fata Slatinei.

Fig. 30. Fusaloles (1 -3), percutem-s (4-S) et ceramique (6-7) de Oglinzi -/•aJa Slatinei.
Fi g. 3 1 . Omoplates dentclces ( 1 -4, 6) et come (5) de Oglinzi-- f<aJn Slatinei.

Fig. 32. I laches en fer de la pcriode de La Tc�e de Tibucani.
Fig. 33. Ceramique de Mastacan - Si/işte ( 1 -2) şi Pfrloage (4), I l liipeşti -- JJancă (3, 5-6) el
pointe de lance de Tibucani.
Fig. 3 1 . Ccramique de l l-III-cme s . de n.e_ de I I II!pcşt i.
Fig. 36. Vase hallstattien ( 1 ) de Wi zhoie n i ct du ! V-eme s. de n.c. de U rechcn i (2).
Fig. 37. Vase du I V-cmc s: de n e. de 'I irgu Neam\ - Islaz c t p::igne de U reche ni .
Fi g . 38. Ccra m ique d u ! V-eme s. de n .e. de Bor�en i -- /Ju/�:iirie .
Fig. 39. Ceramiquc du ! V-eme s. d e n.c. de Bllly l l i - JJul�:iirii'.
Fig. iJ O . Vase du iV-cme s. ele u.e. d e l l orşcn i - /Ju lgiiJ ie C\) l"i houclr d ' !Hcille ( 1 ), houclc de
ceinltHC (4 ) el mmHwie byza t t l inc (2) lk ( J I , i D : I ;imi J i .
Fig. _tţ l . l 'oterie medievale de: 0I I c�ti ( l -2, 5 - (>), Tit ;i:J ('1 , 1 : -'J), DragomiH:ş t i (3), lJr cchcni
( 1 0 l i ) CI poi u t c de: lkcllc: de Oqcşt i ("!)
Fig. ,p _ C :o u t c : t u ( 1 ) de D : 1 v i d c: u i e l carreau (2) de ( :ct �ti<:<J 1-ir:ai n\.
-
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Harta j udetului Neamţ cu zona cerce t a ta d i n p u nct de vedere a rh eologic:
1 - corn. Agap ia; 1 1 - wm. Băltătq t i ; 1 1 1 - wm. B r n <;� u r i - Dri'lgă n cş t i ; I V -- co m .
Dragomircşti; V - com. Grumăzc� t i ; Vf - co m . P<1 S t t < hc n i ; V I I -- rom · Pctrict n i ;
VII I - corn. Răuccşti; I X -- c o m . R!'i1b o i c n i ; X - C\llll . Timi�c � t i ; X l --- o w � u l
Tîrgu Neamt; X I I - com. T u p i l a ţ i ; X l l l - co m . Ti b u u n i ; XIV n > ftl U rechcn i :
Fig. 1

--

X V -- (Oiil. Vîrt <l l ( � J i - N• ' : t Ol l_
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Fintinitft ( 1 )
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Fig. 4 Ceramică aparţinînd culturii Cucute ni de la Răuceş_ti - Munteni.
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3 cm

Fi,:.:. 5 P!a.;tic-1 a n t HJj){ Jmorfă cucutcniană de la J J; 1gOJH ! rc1 1 i n. Co1W'Ii ( 1 , 3-4).
Vad ·- D. Gaciu (5-8), Hl � peşti -- In lungul vîntului (2).

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

Fig. 6

Materiale arheologice descoperite la Tirpcşti ( 1 ), Vad - D. Gaciu (2-3),
Hlăpeşti (4-6), Răuceşti
- Chetriş (7), Topoliţa
- La Arnzinici (8).
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro/
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Fig. 7 Unelte de piatră şi silex descoperite la Lunea (1), Rădeni (2),
Ţibucani (3 ), Brusturi (4-5) şi Răuceşti - Chetriş (6-7).
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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Fig. 8 Topoare de silex de la Rădeni.
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Fig. 9 Ceramică şi fusaiole din epoca bronzului de la H lăpeşti,
puncte neprecizate.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/

Fig. 10

Ccl t ,

fusaiole şi ceramică descoperite la Răuceşti - Chetriş ( 1 -3, 5-6),
toartă de vas de la Săveşti - Izvoare (4 )
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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Fig.

ll

Fusaiolă şi ceramică fragmentară de la Ungheni - Saivane (1-3, 5) şi
Ungheni - Silişte (4-6).
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Fig. 12 Ma teriale arheologice de la Răuceşti - Sarata ( 1 ),
Răuceşt i - Chetriş (2, 6), Ungheni - Saivane (3-5).
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:Fig. 1 3 Cera mică Noua de la Să ve� l i - Iz voare.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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Fig.

1 4 Ceramică Noua de

la Si!\'C�I i - lzvoare.
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Fig. 1 5

Ceramică Noua de la Săveşt i - Jzvoare.
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6 cm

7

Fig. 1 6 Ccra m i c1 N o u a de l a Să\'C � I i - Izmarc.
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Fig. 17

Omopla\i cresta\i ( 1 -4), împungător de os (5) şi fusaiol_e (6- 10)
de la Săveşli - /zvoare.
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Fig.

18

Vas fragmentar ( 1 ), cosoare de gresie (3-6), fusaiol:'l (2) şi
percutoare (7-8) de la S:'lveşti - /zvoare.
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Fig. 19 Celt fragmentar de la Ţibucani ( 1), obi�tc de silex de la
Răuceşti - Chetriş (2-3) şi fragmente ceramicc din epoca bronzului de la
Răuccşti - Chetriş (4), Răuccşti - Munteni (5, 7) şi Săveşti - Izvoare (6).
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Fig. 20 Vestigii apaqinînd culturii Noua de la Hlăpeşti -T. Comea I l.
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Fig. 2 1 Obiecte de bronz de la Dragomireşti ( 1 ), Ţibucani (2),
H lăpcşti - Mîl.eşti (4) şi vas (3) de la Tirgu Neamţ - Romarta.
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Fig. 22 Ceramică Noua de la Oglinzi - Fa{a S/atinei.
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Fig. 23 Ceramică Noua de la Oglinzi - Faţa Slatinei.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/

Fig. 24 Ceramică Noua de la Oglinzi -Faţa Slatinei.
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3 cm

Fig. 25 Ceramică Noua de la Oglinzi -Faţa Slatinei.
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Fig. 26 Tipare de piatră (1 -2), topor-ciocan (3) şi ceaşcă de la
Oglinzi - Faţa Slatinei.
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Fig. 27 Materiale arheologice de la Oglinzi - Fa{a Slatinei.
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Fig.

28

Ceramică Noua de la Oglinzi -Fafa S/atinei.
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Fig. 29 Pcrcutoarc ( l -2) şi ccr<tmidl (3-8)

de

la Ogl inzi - Faţa S!rttiJ> i .
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Fi g . 30

h;c,;J io!c

( l -3) , pc1 cu toare (4-5) şi fragmente ccramicc de la
O,'.i i m.i --- Fofn

Sfatinci.
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I<'i�. 31 Omoplaţi crcstaţi şi corn (5) cu u rme de prelucrare de la
Oglinzi - Faţa S/atinei.
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Fig. 33 Ceramică de la Maslacăn Silişte ( 1 -2) şi Pîrloage (4),
Hlăpeşti -Bancă (3, 5-6) şi vîrf de lance (7) de la Ţibucani din sec. II-III c.n.
-
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Fig.

34

Ceram ică din seco lele H - 1 1 1 e.n. de la H lăpe�li.
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Fig. 35 Ceramica din secolele II-III e.n. de la Hlăpeşti.
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3 cm

Fig. 36 Vas hallstattian (1) de la Războieni şi cană din sec. IV c.n. de la
Urecheni -Femza Croitoru.
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Fig. 37 Vas de la

Tirgu Ncam \ - fslaz ş i picptenc de
Urcchcni - Ferma Croitoru.
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Fig. 38

\.

Ceramică Sîntana de M urcş de la Borşeni -Bulgărie.
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Fig. 39 Ceramică Sîntana de Mureş d e la Borşeni ·- Bu_lgărie.
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Fig. 40 Vas din sec. IV de la Borşeni - Bulgărie (3) şi cercei ( 1 ), cataramă (4)
şi monedă bizantină de la G hindăoani - Teritoriul satull,.li.
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Fig. 4 1 Ceramică medievală de la Oqeşti ( 1 -2, 5-6) , Tirzia (4, -8-9),
Dragomireşti (3), Urecheni (10- 1 1 ) şi vîrf de săgeată de la Orţeşti.
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Fig. 42 Cu\it de la Davideni şi teracotă medievală de la Cetat ea Neam\.
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE
DE SUPRAFAŢĂ PE VALEA SIRETVlVI,
lA NORD DE MUNICIPIUL ROMAN
de Vasile Ursach i ,
Domnita
Hordi1ă, Marius AJexianu,
'
Gheorghe D umitroaia, Dan Monah

A

n vederea salvării şi conservării vestigiilor arheologice aflate în aria
obiectivului de ţnyestiţii "Completări desecări-drenaj în zona Roman
Răchiteni", între Complexul Muzeal Jud�ţean Neamţ şi Întreprinderea
de Execuţie şi Exploatare a Lucrărilor de lmbunătăţiri Funciare Neamţ 1
s-a încheiat Contractul nr. 2/1986. Acesta prevedea, în primă fază, depistarea
tuturor staţiunilor din arealul menţionat ce include o parte din teritoriul muni
cipiului Roman precum şi a comunelor Cordun, Săbăoani, U udeţul Nca m D şi
Mirceşti (judeţul Iaşi). Perimetrul investigat se atlă situat la nord de Roman, pc
partea dreaptă a rîului Siret, avînd o lungime de 12 km şi o lătime de 4-5 km.
Anterior cercetărilor de suprafaţă efectuate de noi în primăvara anului 1986,
aici fuseseră depistate doar cîteva staţiuni, în unele din ele fiind pract icate sondaje
arheologice. Am considerat necesară includerea şi a acestora în Corpus-ul descop('
ririlor pentru a prezenta o imagine de ansamblu asupra dinamicii locuirii u ma n e
în această microzonă.
Metoda de prospectarc utiliz<:ttă a constat în depiasarca echipei pe lăţimea
suprafeţei respeclive, după un traseu de t i p boustrophedon , pi'istrînclu-sc o d i:.;
tan�ă de circa 5 m între membrii colectiv u l u i de cercetare, a s t fel încît pos i b i i i t a t eu
de a n u observa ves t igiilc arheologice s�i fie practic elim inat ă2.
Zon a în care

MUJ HI . 'iNCONJlfRĂTOH

s-au

efectuat cercetările a rheologice

Ce

suprafată cons t i t u i e o

( 1 ) Director- ing. Radu lU\p:1�, şei proiect -- i • ! ! : . Viot ica Cor bii!, cil rOi a l e m u l \ u m i n t
pcr.l ru srij inul scmd;1t m:cl> l o r u:rceli! t i .
(2) K . I L Platlmat k , /, .,_ ;n i<i< · t:J ['·ili;ic An:: h �;cniol� itai .F i c l d !' rocerh res, Simon Frnscr
Univcr,; i t y , B a r l l <d;y , l l t t i i!;\1 f ;•. l l mn bia, l 'J 'J(,, p. :� - 2 1 .
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V. Vrsachi, D. Hordilă, M. Alexianu, Cjh. Durni h·o aia, D. Monah

secvenţă din culoarul Siretului. I ntensitatea llabitului evidenţiat pe ca l c arhc
ologică se datorează în bună parte conjunqiilor diferitelor caracteristici ale
mediului înconju ră tor, alături, bineînţeles, de determinantelc de ordin istoric.
Apare, de aceea, firească necesitatea de a evidenţia cîţi mai mulţi parametri ai
complexului de factori naturali1 care au contribuit la crearea unor condiţii favo
rabile pentru locuirea umană de.a lungul timpului, fapt ce se reflectă în adevărata
aglomerare de aşezări situate atît de avantajos de-a l ungul celui mai important
colector af rîurilor din Carpaţii Orientali. Chiar dacă aceşti parametri <m evoluat
de-a l ungul vremii, considerăm că valorile lor contemporane sînt în măsură să
ofere o imagine pertinentă şi pentru epoci mai îndepărtate, în pofida i ntervenţi
ilor antropice pregnante d in ultimul timp (îndiguiri, nivelări, desecări , drenări,
preluare în cultură etc.), ca şi a modificărilor climatice.
Stibunitate a Podişului Moldovei, culoarul Siretului a fost, după aprecierea
geografilor, strîns legată de "evoluţia miocen cuaternară a părţii de vest a
podişului şi, în mod deosebit, de aceea a văilor carpatice şi a piemontului peri
carpatic"2, fapt evidenţiat de asimetria văii, în sensul că versantul stîng este mai
abrupt, iar cel drept este caracterizat de trepte. Pe partea dreaptă s-au indentificat
7-8 terase puse în legătură cu formaţiunile fluvio-deltaice vechi. În zona' luată aici
în considerare, ll:IJ.Jca,Siretului atinge lăţimi de. piuă la 5 km. Albia minoră a rîului
se caracterizea�· prin meandre prommta.te, ţn vecinatatea ei imedi�_tă sesizîn
,� e �-:t
�·v�hime, d'e · ci� 3'4:-.pt' înăl!im�: Aici se p�>t
.
_
- observa alb� P.llri s-Pttţ gn,ndun ş u mcrodep«<SJUni
ocupa re de Q . , zona.. M
.. �teriz�Ht �
;,I �ţ���ţe O{ ...��.qt cel� uscate. Mai sus .� cupril)
. sut fum�ii ·se s���-· � e.; �'tiate <fin ���platea b ucletor tfe. n,eaadte,
1
.� rţ se ridică cu 2--;l't m fa� d..e nivelul şes ului.
tit popinele cît şi grjm)uril� nll
sînt inund;:tbile: în .mare lor majoritate, fapt ce' explică situarea în aceste ·Iocun
a u nei proporţii îrtsemnate din totalul staţiunilor arheologice descoperite. Con
diţii deosebit de bune pentru locuirea umană se găsesc, de asemenea, la baza
teraselor etajate, cu înălţimi relative de 1 5-60 m, datorită adăpostirii de vînturi
cît şi prezenţei straturilor acvifere bogate ce generează numeroase izvoare cu apă
J.>Plabilă. Cuvertur� pedolegică este caracterizată de soiuri aluviale carbonatate
pe care s-au df�tat pă�J.Ifi �i fineţe, cea mai mare parte a lor fiiqd act ual.&!tent,c
, f">luate in cultură J!Nl i alds ca urmare a îndiguirilor şi lucrărilor de desecare�
nare. Pe terasele inferioare s-au identificat cernoziomuri, soiuri cemoziomlde şi
brune argiloiluviale.

�p�e;i�a�iţ�

.•

( 1 ) Informaţiile referitoare la mediul înconjurător au fost extrase cu precădere din
următoarele lucrări: D. Mititelu, N. Barabaş, Felicia Nechita, Flora şi vegetaţia
împrejurimilor m un icipiul u i Roman (judeţul Neamţ), în Studii şi Comunicări,
M uzeul de ştiinţele naturii, Bacău, 1 976- 1977, p. 281 -3 1 6; V. Băci!oanu, N.
Barbu, N. Pantazică, A. Ungureanu, D. Chiriac, Podişul Moldovei, Editura
ştiinţifici! şi t,:nciclopedică, Bucureşti, 1 980; Enciclopedia geografică a României,
Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1 982.
(2) V. 131\cl\oanu şi colab. , op. cit., p. 262.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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În privin\a vegetaţiei, în luncă se remarcă prezenţa zăvoaielor constituite din
sălciişuri, răchitişuri, mai rar plopişuri şi sporadic alunişuri. Vegetaţia palustră
,i acvatică cuprinde păpurişul de mlaştină şi trestiişuri.
Avifauna este bine reprezentată de specii de păsări legate de mediul acvatic,
respectiv ra\e şi gîşte sălbatice, becaVne, sitari, stîrci, berze, corcodei, pescăruşi
etc. Din punct de vedere al ihtiofaunei, segmentul Siretului corespunzător ariei
investigate arheologic se include în zona scobarului, definită prin prezenţa sco
barului, cleanului, mreanei, lipanului şi altor specii de mai mică importanţă
economică.
Clima este temperată, de nuanţă continental-excesivă, cu o amplitudine mare
a temperaturilor extreme, de 71,4°C, temperatura medie anuală fiind de 8,3°C.
Bilanţul hidrologic se caracterizează prin precipitaţii medii anuale de 529 r.lfi!,
mai mici decît în zona colinară împădurită de la E, care sînt însă compensate de
umiditatea relativă mai ridicată a aerului ( 7 1 ,0%). Domină vînturi le dinspre N
(28,7% ) , urmate de cele dinspre S ( 1 9,0%) şi N E (9, 1 % ), perioada de calm fiind
de 16,0%. Semnificative pentru impactul factorilor naturali asupra locuirii u ma
ne sînt şi valorile radiaţiei solare globale care oscilează în judeţul Neamţ întle
106,0 şi 107,0 Kcal/cm2 - an, valorile cele mai mari înregistrîndu-se în i n tervalul
lunilor mai-august ( 14,0-16,0 Kcal/cm2 - an).
Se cuvine să precizăm şi cîteva date re{eritoare la rîul Siret. Debitul niediu
multianual variază pe teritoriul judeţului Neamţ în ullimii 40 de ani intre 37 m3/s
şi 70 m3/s. Est� interesant să menţionăm că în anii ploioşi debitele medii anuale
au valori duble faţă de debitul mediu multianual, pentru ca în anii secetoşi,
valorile lor să scadă la jumătate din acesta.
În concluzie, putem afirma că densitatea mare a aşczărilor din mai multe
perioade istorice descoperite în zona cercetată a fost determinată în mare măsură
de condiţiile favorabile de mediu înconj urător precizate mai sus . .În ceea ce
priveşte situarea ca a tare a aşezărilor, considerăm şi noi că aceasta se d atorează
global atît acestor condiţii, cît şi unei acţiuni conştiente de alegere, bazate pe
raţiuni de ordin economic (efort m inim şi profit maxim)1.
·

CORPVS-ul DESCOPERIRII.OR

1. l'c

(1)

(2)

2

teritoriul AEI Silbi!oani, situat pc terasa superioară a Siretului, în JX.1rtea d eaptll a
şoselei H.oman-Suce:wa, la circa 2 JO m d is t a n \ 1! de nccnsta s-au gusit fragmente ce
ramice, vas e înt regi şi diverse alte obiecte apaqinîml cult u rii Cucut.:ni, faza A-11.
Aşezarea, cerce t at ă prin si!pilt uri sistcn a lice în anii l %7 - 1 %8, a fost cvuluatil ca avînd

J. I Icster, J . Gr:t'iy, I n trorl n c l lo n to A l·cl!acology, l l ol l , H.inert and Winston, New
York, 1 982, p. Yi;-9').
Prcci:-ăm cii i l w:• • "tt " · t c�tc :elr· rt i•::t , îtt senst!l că m.t renuntat 11 desenarea
fr <tgnw n h lor c·• . n ' : ,.c < t l ir :ce· �.i a c<.,ior de di mcn:;hlJ•i mici. :r-.!c'ntion�m , de
H •·rr:;eo · ; , c"' t •
• t. · o:.; l�: , , ,';•. r l • · t t t'• V ' . -" ! < ; , �roro;ri rif( Jf c�n�spund
l ! · !PJ'�rcll1r

n)'11 l

•

' i · i · , : . �i

.

1 ) ..
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p

su rafaţa de 4 ha . Materialele gasitc urmează a fi pu61icatc în alt context 1 .

2.

P c partea dreapta a conductci d e apii Timişeşti-Iaşi, la circa 200 m de t urnul de apa, pc
locul numit de localnici Groapa lui Ghiţă s-au descoperit o nccropolă din epoca
bronzului şi una din sec. II-III e.n.Z.
Pe parcursul cercetarilor sistematice întreprinse pînii în anul 1 967 s-au descoperit mai
multe morminte de incineraţie aparţinînd celor două epoci.
·

3. Pe terasa superioară a Siretului, în partea stînga a conductci de apa Timişeşti-Iaşi, la circa
1 00 m de aceasta, s-a descoperit şi cercetat cea de-a doua necropolii din ser.. II-III e.n.
.
de la Sabaoani3.
.

4. Pe teritoriul fostului C.A.P. Siibaoani, la baza terasei superioare a Siretului, în apropierea

necropolei din sec. II-III e.n., amintitii mai sus, s-au descoperit ceramicii şi unelte
4
.diverse carpice .

5.

O

aşezare aparţinînd sec. II-III e.n. şi o alta din sec. VI-VII e.n. au fost descoperite la nord
de zona izvoarelor, pe terenul locuitorilor din Siibiioani. Cercetarile sistematice între
prinse aici au scos la iveala mai multe locuinţe şi complexe arheologice de o deosehitii
înscmnatate, a caror publicare se va face în alt context . A�eziirile amintite se întind pe
o suprafaţa de peste 6 ha, cuprinzînd probabil; terasa superioara şi o parte din terasa
medic a Siretului 5 .

6. În imediata apropiere a izvoarelor din zona AEI Sabaoani şi în vecinatate de locul La Islaz
s-a descoperit o aşezare aparţinînd culturii Noua6. Aşezarea se afli! în partea dreapta
a şoselei Sabiioani-Izvoarele.
7.

Pe terenul satului Sabaoani, situat pe panta terasei superioare a Siret ului, s-au descoperit,
pe o suprafaţă de peste 1 0 ha, mai multe fragmente ceramice aparţinînd secolelor
XV -XVII. D upa cît se p1re, aici a existat o aşezare feudali! înfloritoare ai cărei locuitori
7
s-au mutat în allă parte .
·

·

8. Pe teritoriul AEI Săbăoani, de pe panta tcrasei superioare a Siretului, la locul numit de

localnici La Islaz, pe o suprafaţă de peste 6 ha, s-au descoperit numeroase materiale
care aparţin mai multor epoci: epoca bronzului, prima epocă a fierului, sec. I I-III e.n.,
sec. VI-VII şi evul mediu .

9. În apropierea satului Tămăşeni, în punctul numit de localnici La Silişte s-au găsit fragmente
ceramice, unelte şi obiecte de podoabă care aparţin epocii bronzului, secolelor II-III
e.n. şi evului mediu. Săpăturile sistematice anterioare întreprinse aici' au scos la iveală
mai multe complexe de locuinţe din epocile amintite. Cercetările arheologice au fost
(1)

Săpăt uri inedite, Vasile Ursachi.

(2) M inodora U rsachi, Necropola din epoca bron z u l u i d e l a Săbăoa n i , în C!irpica, II,
1 969, p. 35-48; V. U rsr�chi, Cercetiiri u rheologice efectuate d e Muzeul de istorie
Roman în zona r·îurilor S i ret ş i Moldova , în CHpica, 1, 1 968, p. 1 1 1 - 1 8g; Iclcm,
(3)
(4)
(5)
((;)
(7)
(8)

de la Săbăoa n i , în
I, 1 969, p. 327-337.
S:lpături V. Ursachi; materi(lJ inedit Îll colce(ii!P nJ••/·� u l u i din Rom;1 . . .
V . U rsachi, op. cit., în Cnrpil 11, I , p . 1 5 1}- 1 70; op. c.i l . , în r� t e . , l\ n l i<J, J , I %�1.
Ccrcct:lfi V. Ur<;m:hi, t ll<lkri"k i.wd i h'.
M . Ursru.:lli, op. r i l . , p . .� S .
Săpi H mi V. Ursnchi, E 1 ! •' • hl ; ,,, • 'I I
Idcm.
Piese de harnaşa m t"nt <l escopcrite î n nşezarca daro-carpid
Mc:m Anti<t,

·
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prilejuite de descoperirea unui tezaur de monede romane de argint care va li prezcnlc!t
împreuna cu rezultatele sapaturilor într-un alt context 1 .
10. La circa 2 km nord-est de Fabrica de Cărămida Roman, pe un mic promontoriu de pc
terasa medie a Siretului, în apropierea liniei de înaltă tensiune, s-au descoperit frag
mente ceramice aparţinînd unor epoci diferite (fig. 4/2,4; 6/1 1 ). Aşezarea cuprinde o
supafata de circa 4 ha.
Cde mai vechi urme de locuire dateaza din sec. II-III e.n. şi sînt atestate de descoperirea
a numeroase fragmente de vase. Dintre acestea merita sa insistăm asupra unui singur
fragment ceramic care provine de la un vas borcan lucrat cu mîna, de culoare caramizie,
· avînd ca degresant în compozitie multe pietricele.
Majoritatea fragmentelor de ceramica cenuşie aparţin speciei fine lucrata la roata, din
pasta cenuşie sau roşu-caramizie.
Cea mai mare parte a fragmentelor de ceramica cenuşie apartine vaselor tip urna, de
dimensiuni mijlocii, cu buza evazata, avînd fundul inelar, corpul bombat şi pe gît un
brîu în relief. Umarul acestor vase este de obicei decorat cu un motiv geometric sau
dungi orizontale ori verticale realizate prin lustruire. Alte fragmente provin de la
amforete cu doua toqi, cu buza evazata, gîtul înalt. Un fragment dintr-un asemenea
vas are ca decor lustruit un bradut dispus în pozitie verticala, pe gît. Aceleeaşi categorii
de ceramica îi aparţin şi fragmente de cani, strachini sau alte tipuri de vase.
AlăturLde ceramica cenuşie, lucrata la roatll, s-au descoperit şi fragmente de culoare
roşie-caramizie care provin de la mai multe tipuri de vase. Dintre ele remarcam un fund
de vas inelar de la un recipient tip urna, precum şi un fragment de cana.
La aceasta adaugam cîteva fragmente de amforc romane, de culoare galben-carl!mizic,
cu mult nisip în compozitie, caracteristice acestei perioade.
U n loc aparte îl ocupa fragmentele ceramice a caror pasta contine mult nisip în
compozitie, cunoscuta în literatura de specialitate cu numele de "pasta ciment", ce
provin probabil de la vase urna apaqinînd sec. al IV -lea e.n. Ele constituie un clement
deosebit de important în urmarirea continuarii locuirii din sec. 11-111 e.n. si. în sec. IV
�
e.n.
În aceeaşi arie au mai fost descoperite cîteva fragmente ceramice cenuşii şi caramizii
care provin de la cani cu o toarta în banda lata sau oale cu buza rasfrînta, datate în sec.
XV-XVIi.

teritoriul satului Tamaşeni, în locul numit de localnici Fîntîna Hîrzului, Clin sau
11-111 e:n. Aşezarea, care ocupa
o supraf?ta de cîteva hectare, se afla pe panta lina a unui promontoriu.
Materialul ceramic, deşi foarte fragmentat, ne permite sa indentificam mai multe tipuri
de vase caracteristice acestei perioade: amforete, fructiere, vase-urna, căni etc., lucrate
la rmlta, precum şi vase borcan sau cătui lucrate cu mîna.

I l . Pc

Zîntilică s-au descoperit fragmente ceramice din sec.

12. J ,a 1 ,5 km N-N E de J."abrica de c.'lrllmidil a oraşului Roman, pc terenul numit de localnici
/,ocurile cele mari, s-au descoperit fragmente ccramicc lu c rat e cu mîna sau la roata
olarului care apartin unei aşezări din sec. I I-I I I c.n., ce se întinde pc o suprafata de
peste (j h 1.

I'ragmcntclc ccr<l l l licc lticmtc la roa t il

' 1 . In parte::� de nord

" m u n i cipi u l u i

ap<� qin speciei line cenuşii, repre zen t a ta de

vase-urna, stri'ichini.
Hon�<m, pest e linia fera t ă Homan--Buhl\icşti, pc teritoriul

t ipurile clasice: fruct iere, ciini, a m rorc t e ,
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14.

·-

------- --- - -- -· -

fostului C.AP. Cordun, pe un promontoriu de pe terasa rncdic a Siret nlni s-au des
coperit fr<�gmentc ceramicc care atesta existenţa unei aşezări din sec . J l . l l f e.n.,
apaqinîncl civilizaţiei dacilor liberi.
Materialul arheologic, care este foarte fragmentat, reprezintă ceramică lucrată de mînă
şi la roata.

circa 2 km vest de satul Tămăşeni, în marginea terasci medii a Siret ului, în apropierea
u nor izvoare, pe o suprafaţă de circa 3.000 m.p., au fost �cscoperite urmele unei locuiri
neo-eneolitice, aparţinînd, probabil, culturii Cucuteni. In cadrul materialului ceramic
au fost deosebite atît vase mari de provizii, cît şi vase de dimensiuni mai r1 1ici, lucrate
din pastă fină, bine frămîntată şi uniform arsă.
Cantitatea mare de chirpici ars, împrăştiat pe suprafeţe întinse, demonstreaza că nivelul
locuinţelor nu este prea adînc, fapt ce a făcut ca o parte din acestea să fie distruse de
lucrările agricole.
Aşezarea, printre puţinele din această epocă de pe terasa medie a Siretu lui, prezinta
un deosebit interes ştiinţific şi merita a fi cercetata.

La

15. În partea stînga a şoselei Roman-Tamaşeni, la circa 200 m est de aşezarea menţionată la
punctul 14, pe botul aceleiaşi terase medii, la vest de satul Ti!milşeni, s-au descoperit
mai mu�te fragmente ceramice din Hallstatt, sec. I I - l i i c.n. şi epoca feudala (fig. 4/12;
1 5-16). Intre materialele care aparţin primei epoci a fierului au fost deosebite mai multe
t ipuri: vase cărămizii, din pasta fină, decorare cu caneluri deosebit de adînci; vase din
pastă cenuşiu-caramizie, cu buza dreaptă, uşor rotunjită, cu brîu simplu în relief dispus
la mică distanţa sub buză; vase borcan cu _buza dreaptă şi decoratii cu brîu orizontal cu
alveole, din pasta roşie-cărămizie la exterior şi neagra în interior avînd în compoziţie
cioburi pisate; vas-borcan din pastă de culoare roşie pe ambele feţe şi mijlocul negru
cenuşiu, cu buza uşor rotunjita; fragmente de vase cărilmizii la exterior şi negre în
interior. Aceste fragmente ceramice indică prezenţa unei aşezări din perioada de
început a epocii fierului, care este puţin cunoscuta.
Din per ioada sec. l l-JIJ c.n. s-au găsit doar cîteva fragmente cerarnicc, înt re care se
remarca o parte dintr-o cana cenuşie, lucrată la roata. Ceramica medievală, reprezen
tată prin două fragmente ce provin de la un vas cenuşiu, o toartă şi un fragment de
buză, indica prezenţa unei aşezări din sec. XVI-X V I l .
·

16. P e o ridicătura a terasei medii a Sirctului, l a 2 k m SV de satul Tamaşcn i, s--au descoperit

fragmente ceramice care provin ele la vase datate în prima epoci! a ftcru lui
Deşi materialul nu este abundent, remarcam existcnt,a unor vase borcan şi a nuor
chiu puri roşii-cilrilmizii la exterior şi negre- cenuşii în interior, cît şi a unor vase decora te
cu caneluri oblice caracterist ice Hallstal t-ului timpuriu. Materialul arheologic a fost
descoperit pe o suprafatil destul de înt insi!, de peste 3 ha.

17. Pe teritoriul fostului C.AP. Tilmrtşeni, la 1 km nord ele şosc� ua Homan-Tăn ilşcni, s-au
descoperit fragmente ecramicc ce apart,in unor t ipuri de vase cli i J epoca brorF.ului,
prima epoca a ficrului, epoca geto-dacir11 clasici! �i sec. 1 !- l i i c.il.
Perimetrul acestor aşezilri se aHă pc un promnntorin de pc t ·· , asa medic H Siret ului, la
distanta ele 1 km de bntul terasci si fa mică clcp�r
l <l l •� d< c-P' lnlk I H .�i C!S.-:'i"!ri
de fa
'
punct� lc 14-16.
Materia!cle epocii bromului, enlllll 1 lm 1 Oi ll, MJYil' c ' 1 l ,. · nu. l c !iq i ' 1 1 <.:\:t.u�ic
sau cilri:lr11izie, cu cioburi pi�ate ln , ·•, npo;- i;,i, ..
Fragmcntcle cerat nice cl. Jtal e l> t pi iP•· q .u il a fit.J i l !t · i . ) ·o� ·1· · 1,•
, : , , j ;· , . . . . . d('
culoarc. roş ic-cil! Fin itic 1.1 ; \k1 i<Y ,i w,gr • H · · • Jil , ;,, ld · , t , ·
Ccrallliu din sec. II T I I l 1 1 . Il . . • 1 ,\ · •: • ' ' ' · r,
·

'

•

r '

•.

•

·
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r:lsfrînta şi îngroşata, vase u rni! de culoare ccn u�i'c>cilrilmizie şi cilni din pasta fină,
cenuşie, lucrate la roată. La toate acestea trebuie sa adaugam prezenţa unui fragment
de amforă de import, de culoare cilrilmizie, cu mică şi nisip în pastă, ce se încadreaz<1
civilizaţiei dacilor liberi.

18. O

altă aşezare, aparţinînd sec

II-III e.n., s-a descoperit Ia circa 1 km S-SV de sat u l

Tămaşeni, pe terasa medie a Siret ului, în stînga şoselei Roman-Tămilşeni.
Printre fragmentele descoperite pe o suprafaţă de aproximativ

•

3 ha, remarcăm:

ceramicil cenuşie, fină, caracteristic:! vaselor lucrate la roată, respectiv st răchinile cu

fundul inelar, cănile cu buza uşor îngroşată şi răsfrîntă, vasele urnă etc.;
•
•

ceramică rosie, fină, lucrată Ia roată;
'
fragmentele de amfore de import, avînd pasta cărămiziu-roşcată şi gălbui-albicioasă,

cu mult nisip.

19. La 3 km S-SE de satul Tămăşeni, pe teritoriul fostului C.A.P. din localitate, pe locul numit

de localnici La Colac, s-au descoperit,. pe o suprafaţă de 2 ha, mai multe fragmente
ceramice care aparţin unei aşezări din sec. I I-III e.n., reprezentînd vase lucrate la roată
din pastă fină cenuşie.

20.

Între meandrele unui curs de rîu părăsit care a săpat o albie adîncă, în partea stînga a
drumu lui de ţara Luţca-Tămăşeni, la aproxima tiv 2 km de satul Luţca, s�au descoperit
mai multe fragmente ceramice ap,arţinînd sec. I I -I II e.n. şi epocii feudale (fig. 7/8- 13).

Staţiunea, t;tl o SUj?rafaţil de pes:c 2 ha, se aml pe un promontoriu de pe terasa
inferioara �SiF<ththf, � lini-a &tilpifor de înaltă 'rensiune dintre Rop1 · ir Sagn� .: . ,
.
prezenţa rrag'r:nente<l r
o .bor.ca ·.·

· · ş·

.

F-:1

'}•''

·llu::r� ,;

y::islil

_

.

!':��r;�;t!mla. frue�rlcreror, 's traîi:l1 1
•.. l 1 .�'
�-·
tJ. ;�
:).1- .
•rutjHf1r.�.hie-,,aLl'U"v· cu rnutt nisip � C9.
'

intr'-<Ji!ardfc)r·�(tft:�il61srt· roimină.

.
,
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_
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·
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Fragmentele ceramîce din e poca medievala aparţin u nor vase lucrate la �oată din pastă
roşie-caramizie şi cenuşiu -neagră, specifice secolelor

'

XVI-XVII.

2 1 . La circa 1

km V -NV de satul Luţca şi la 1 km E de aşezarea de Ia nr. 20, pe partea stînga
a drumului de ţară Lu ţca-Tămilşeni, s-au descoperit fragmente ceramice care aparţin
sec.

\

22.

II-III e.n. Printre mateltialele existente menţionam: fragmente de vase borcan

lucrate cu mîna, din pastă ceinrşie, precum şi cele din pasta fini!; cenuşie, lucrat-il la
r'oaiâ-; , *'� • 1 4·, • • .
�
•
• )1 ' .
.. · #
,_:- ..,_ ·tt i- ,, """� .
�;
./"..' ..· .. ._·
. · � ')•'
· ��
. '
i
În partea de·ves <l{: saf..U lu� ufca� Ja.di tanţâ.de 2 Rm ae acesta: pel un prdmQnto�il,i .
reprezentfnd cota

1 88,

·.

s-au descoperit fragmente ceramice din epoca bronzului - cul

tura Monteoru - şi din epoca feudali'! (fig. 10/3-5, 8, 1 0).

Ceramica din epoca bronzului cuprinde: vase mari, unele cu apucatori masive avînd
.buza dreaptă sau uşor evazati! şi fundul plat, vase largi sau cu gura lobatll, vase cu
corpul bombat şi umarul pronunţat, precum şi ceşti din pasta fini! .
.Fragmentele ceramicc aparţi nînd sec X VI I-XVII I provin de la cilni, oale sau vase
borcan din pasUl ci:lrămizie sau cenuşie, l ucrate lg roat�L

23.

fn

apropierea df'tHl:� i t u l u i de lcmnr-, situc'l In p:tr! C:l de n�Jrc! a oraşu l u i Homun, ht cin::t
2.00 m sud d;; linia L r<tt::i H.oman-B 111:-,;,:şti, p : u:t hot de tcras!l, s - n u des.:()jJCI i t
fr<>')'l1UJ ' c r< , :• . Pi\"(' ' ' : , : \ 1:•t·1 ficr u l u i
1 � . ,\ , � . 1 ;.' ! •
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ceramicii roşii la exterior şi negre la interior --că avem de a face cu o aşezare diu
perioada de început a Hallstatt-ului. Fragmentele ccramice provin de la vase de dimeu
siuni mari.
24. Pc un promontoriu nu prea înalt de pe terasa medie a Siret ului, la circa 3 km de Fabrica
de produse ceramicc, spre satul Luţca şi la 700 m de calea ferata Roman-Buhaieşti,
s-au descoperit fragmente ceramice care atesta existenţa unei aşezari din sec. II-IV e.n.
(fig. 5/3, 5, 7-8). Materialul, deosebit de abundent, a fost recoltat de pe o suprafaţa de
circa 3,5 ha şi cuprinde mai multe categorii de ceramica şi tipuri de vase.
Menţionam, mai întîi, numarul foarte mic de fragmente ceramice lucrate c:u mîna.
Alta categorie, specifica sec II-III e.n., o reprezinta ceramica fina cenuşie, lucrata la
roata, din cadrul careia remarcam: cani, strachini, platouri, vase urna, în marea lor
majoritate cu fundurile inelare.
Un numar mic de fragmente sînt lucrate din pasta de factura "ciment", care are în
compoziţie multe ingrediente: nisip, cioburi pisate, pietricele. Se pot recunoaşte forme
de vase cu buza îngroşata şi evazata, de marimi mijlocii mai ales, vase urna, oale şi vase
de provizii. Se deosebesc printre fragmente funduri pe inel; precum şi funduri de vase
drepte, uşor profilate. Unele fragmente pastreaza la exterior linii incizate, realizate
incidental în procesul modelarii la roata olarului. Aceasta ceramica constituie o carac
teristica pentru secolul al IV-lea e.n.
25. Pe o ridicatura de pe terasa medie a Siretului, pe teritoriul fostului C.A.P. Cordun, la
circa 1 km de calea ferata Roman-Buhaieşti, spre satul Luţca, s-au descoperit materiale

care indica o aşezare din sec. II-III e.n., ce se întinde pe o suprafaţa de peste 2 ha.
Au fost descoperite fragmente ceramice provenind de la vase lucrate cu mîna sau la
roata. Fragmentele lucrate cu mîna provin de la vase tip borcan sau ceşti dacice
caracteristice acestei perioade. Cele mai multe fragmente ceramicc provin de la vase
lucrate la roata, ele reprezentînd atît ceramica fina cenuşie, cît şi de culoare roşie. În
rîndul ceramicii cenuşii am descoperit şi în acelaşi timp deosebit fragmente de vase
urna, cani sau amforetc, iar din categoria ceramicii fine, de culoare roşie, am dcswperit
un fragment de la o cana, un vas urna şi o fructiera.
Printre fragmentele ceramice lucrate la roata, caracteristice sec. II-III e.n., se află şi
unul de import care provine de la o amfora caramizie, cu mult nisip în compoziţia pastei.

26. Pc o ridicat ura de teren de pe terasa medie a Siretului, la circa 500 m N de aşezarile 24
şi 25 s-a descoperit o aşezare din sec. 11-111 e.n. cu o suprafaţa de circa 3 ha. Prezenţa,
alaturi de ceramica fina cenuşie lucrata la roata, a celei zgunţuroase de tip "ciment",
ne îndeamna sa credem ca este vorba de o aşezare care îşi prelungeşte existenţa în sec.
IV c.n.
Din categoria ceramicii fine cenuşii, lucrata la roata, am deosebit mai multe tipuri de
vase cu caracteristici specifice sec. II-III, printre care:
amforete carpice, cu doua toqi, gîtul lung, decorat cu nervuri orizontale în relief;
strachini cu buza îngroşata şi umarul rotunjit;
cani cu buza răsfrînta, corpul bombat şi fundul inelar;
vase cu buza laţita în ambele parţi, plata, orizontala;
vase urna de dimensiuni diferite, cu fundul inelar.
Cea de a doua categorie de ceramica este reprezentata de funduri plate de la vase mari,
unele puţin profilate, buze de oale uşor evazate şi fragmente de vase cu linii incizate,
lucrate la roata olarului. Se deosebesc cîteva fragmente din pasta roşie-caramizie. Toate
au ingrediente cu bobul mare, care dau aspect poros ceramicii.
27. Pe un promontoriu al tcrasei medii a Sirctului, pe teritoriul fostelor C.A.P. Cordun şi
•

•

•

•

•
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Luţca, la 1 km N-E de a şezarea nr. 25, s--au descoperit frilgmcntc ceramice care apilrl,in
sec. IV e.n. şi epocii feudale (fig. 8/1 -8, 1 1). Suprafaţa de peste 2 ha de pc cClrc s-au
recoltat fragmentele ceramice delimiteaza perimetrul celor doua aşezilri.
Fragmentele ccramice din sec. IV e.n., destul de puţine, file parte din ccramica
zgrunţuroasa de tip "ciment", lucrata la roata şi cu fundul îngroşat şi plat.
Ceramica medievala apaqine sec. XV-XVI I şi provine de la tipuri de vase lucrate la
roata, din pasta de culoare roşie-caramizie (oale, cani, strachini).
28. La aproximativ 200 m S-V de satul Luţca, pe partea stînga a şoselei Roman-Sagna s-au
descoperit fragmente ceramice din sec. II-III e.n. (fig. 4/13). Suprafaţa de pe care s-au
recoltat aceste vestigii nu depaşeşte 2,5 ha şi se afla pe o mica ridicatura de pe terasa
medie a Siret ului.
Cîteva fragmente de vase lucrate cu mîna provin de la formele binecunoscute în aceasta
perioada: vasul borcan şi ceaşca dacica.
Ceramica lucra ta la roata este reprezentata de specia fina cenuşie: amfore carpice, cani,
vase urna.
29.

circa 5oo m E de staţia de transformare de lînga Fabrica de produse ceramice, spre
satul Luţca, pe un bot al terasei superioare a Siretului care patr-unde mai adînc în valea
acestui rîu, s-au descoperit fragmente ceramice ce aparţin unor epoci diferite (fig. 2n,
9-10, 12). Suprafaţa pe care s-au descoperit materialele arheologice depaşeşte 4 ha.
Cele mai vechi materiale aparţin perioadei de sfîrşit a epocii bronzului şi constau din
fragmente ceramice carlmrizii care provin de la vase borcan cu buza dreapta sau uşor
evazata, rotunjita, decoratc cu cîte un brîu simplu în relief, precum şi alte fragmente
care nu pot fi identificate caror forme au aparţinut.
Mai multe fragmente ccramicc care au în compoziţia pastei pietricele şi cioburi pisate,
sînt roşii-caramizii la exterior şi negre în interior şi fac parte din categoria ccramica
specifica primei epoci a fierului.
Cele mai multe fragmente dateaza din sec. I I-III e.n. şi aparţin mai multor specii
ceramice:
lucrata cu mîna, din pasta caramizie, reprezentînd vase borcan;
lucrati! la roata olarului, cenuşie sau roşie, reprezentînd ciini cu buza uşor rasfrînta,
corpul bombat şi fundul inelar, vase urna;
ceramica de import, din rîndul careia menţionam trei fragmente de torţi de amfore
romane.
Cele mai noi materiale aparţin evului mediu (sec. XV-XVI).
Cantitatea mare de materiale arheologice demonstreaza intensa Iocuire a acestui bot
de deal, cautat pentru condiţiile optime de viaţa: teren pentru agricultura, apa din
izvoare apropiate şi posibilitaţi de aparare.
30. Pe panta terasei superioare a Siretului, la circa 1 , 5 km N-E de Fabrica de produse
ceramice din municipiul Roman, în locul numit de localnici Ima.ş la Deal, s-au desco
perit fragmente ceramice care aparţin sec. II-III e.n., indicînd o aşezare ce se întinde
pe o suprafaţa de cea. 4 ha (fig. 4/1 , 5, 6-9, 1 1 ).
Fragmentele, care provin din mai multe categorii şilipuri de vase, se pot clasifica astfel:
ceramica Iucrata cu mîna, de culoare caramizie, care provine de Ia vase borcan, cu
buza rasfrîntli şi rotunjita, corpul bombat, fundul plat,. decorate cu linii simple sau
alveolate;
ceramica lucrata la roata, din pasta fini! cenuşie sau roşie din care am deosebit mai
multe tipuri de vase;
a) vase tip urn:i, cu buza rasfrîntil, corpul rotunjit şi uşor bombat, fundul inelar;
La
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b) amforete de dimensiuni mijlocii sau mari cu buza evazati! drept, marginea
rotunjita, corpul zvelt şi uşor bombat, fundul inelar, prevazute cu doua toqi în
banda dispuse simetric de sub buza pîna sub umarul vasului, unele decorate cn
nervuri orizontale în relief sau motive realizate prin lustruire;
c) cani de diverse marimi, cu o toa·rtll ce porneşte de sub buza şi pîni! la umar,
cu buza uşor rasfrînta şi rotunjita, corpul bombat şi fundul inelar, decorate cu
nervuri orizontale şi linii sau dungi lustruite, dispuse, de asemenea, orizontal;
d) strachini sau castroane cu buza uşor rl!sfrînta, îngroşata şi rotunjita, fundul
inelar, cu decor realizat prin lustruire;
e) alte fragmentţ care provin de la mai multe tipuri de vase, din car<� nu lipsesc
fructierele, farfuriile şi platourile.
Ceramica de culoare roşie-caramizie, acoperita cu slip roşu, este reprezentata de doua
fragmente care provin de la un vas urna şi o cana de marime mijlocie.
Ceramica de import este reprezentata de un fragment de amfora, de culoare galbui-al·
bicioasa, cu mult nisip în pasta.

31. Pe un promontoriu situat la circa 3 km S-E de satul Tamaşeni, în zona liniei de înaltl!
tensiune, s-au descoperit, pe o suprafaţa de aproximativ 4 ha, resturi ceramice a
parţinînd mai multor aşezari din sec. II-III e.n. şi sec. IV (fig. 5/ 6, 12).
Materialul ceramic care aparţine celei mai vechi locuiri este format din fragmente de
vase lucrate la roata olarului şi cu mîna.
Fragmentele ceramice provenite de la vasele lucrate la roata pun în evidenţa o varietate
de forme: cani cu buza evazati!, prevl!zute cu o toartl!; strllchini cu buza evazati! în
ambele parţi şi îngroşata, corpul rotunjit şi fundul inelar; amforete de tip carpic cu doua
torţi etc. Pasta din care au fost lucrate este fina, hine framîntata, arsa la cenuşiu sau la
roşu.
Din rîndul acestei categorii fac parte şi cîl.eva fragmente de amfore romane, din past<1
roşie-caramizie sau alb-gălbuie cu mu.lt nisip în pastă, caracteristice secolelor 11-111 e.11.
Ceramica lucrată cu mîna este pusa în evidenţa de fragmente de vase borcan de culoare
cărllmizie, cu buza evazata şi rotunjita, mijlocul bombat şi fundul drept.
Alatufi de acestea, în spaţiul amintit s-au gasit mai multe fragmente de vase lucrate la
mîna sau la roata dintr-o pasta cenuşie sau caramizie, zgrunţuroasa, cu cioburi pisate
sau microprunduşuri, de aspect "ciment" care aparţine unei perioade mai tîrzii - sec.
I II-IV e.n. Dintre forme, remarcam oale lucrate la mîna, de culoare cenusie
' sau
caramizie, precum şi oale lucrate la roata care au fundul drept şi îngroşat.
În afara de cearmica s-a descoperit şi o aşchie de silex alb-vineţiu, ce poate sa aparţina
unei epoci mai vechi.
32. Pe partea dreapta a şoselei Roman-Tamaşerii, la circa 2,5 km de ultima localltate, de pe
o suprafaţa de peste 2 ha s-au descoperit mai multe fragmente ceramice c.1re aparţin
unei aşezari din sec. II-III e.n. (fig. 5/1-2, 4).
Din categoria ceramicii lucrate cu mîna deosebim fragmente de vase borcan, caramizii,
cu fundul plat, buza evazati! şi îngroşată, corpul uşor bombat, decorate cu brîie în relief
alveolate.
Ceramica fina, cenuşie sau roşie, este reprezentată de fragmente care apar\in urmatoa
relor forme:
vase urna cu buza evazati! drept, gîtul scund, corpul bombat şi fundul inelar;
fructiere cu buza evazati! drept, corpul semisferic rotunjit sau prevazut cu umar şi
picior;
cani cu buza uşor rotunjita şi cvazata, corpul uşor bombat, fundul inelar, fiind
•

•

•
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prevăzute cu o toartă în bandă ce porneşte de sub buză;
capace mîner, avînd inel de îmbucare în vas;
străchini �u gura lărgită, fundul inelar şi corpul rotunjit.
La aceasta adaugam descoperirea unui fragment de amfora romana.
33. Pe panta terasei superioare a Siretului, la circa 200 m sud de şoseaua Roman-Tamaşeni,
s-au descoperit fragmente ceramice ce apaqin eneoliticulu i - foarte probabil culturii
Cucuteni, cît şi primei epoci a fierului - Hallstatt.
Fragmentele din prima epoca a fierului sînt din pasta neagra cu lustru, avînd cioburi
pisate în compoziţie şi provin de la un vas de mari dimensiuni.
•

•

34. La circa 500 m S-E de ISCIP Traian, la poalele terasei superioare a Siretului, pe o
suprafaţa de circa 5 ha, s-au descoperit fragmente ceramice care aparţin epocii bron
zului. Alaturi de acestea s-au mai descoperit şi cîteva fragmente medievale, probabil
.
sec. XVI-XVII.
35. Pe terasa medie a Siret ului, la circa 500 m N-E de ISCIP Traian, spre satul Tamaşeni,
s-au descoperit resturi materiale dintr-o aşezare din sec. II-III e.n. şi o alta medievala
tîrzie.
Atît ceramica aparţinînd civilizaţiei dacilor liberi, cît şi cea din evul mediu este lucrata
la roata olarului şi apaqine mai multor tipuri de vase.
36. La circa 1km N-V de fostul C.A.P. Tamaşeni, spre AEI Săbăoani, pe terasa care mărgi
neşte valea unui pîrîiaş, s-au descoperit fragmente ceramice din sec. II-III e.n., pe o
suprafaţa de circa 3 ha. Printre materialele culese notăm prezenţa unor fragmente de
vase borcan lucrate la mîna, de culoare caramizie, �u buza uşor îngroşata şi evazata,
fundul plat, precum şi eera mica fina de culoare cenuşie sau roşie-caramizie, lucrata la
roata. Intre acestea din urma remarcam: vase urna, ţăni, fructiere, amfore carpice,
strachini, castroane. S-au descoperit şi cîteve fragmente dintr-o amfora romana, ca
ramizie, cu mult nisip în pasta.
37. Pe teritoriul satului Tamaşeni, la circa 2km V -SV de Adjudeni, în partea stînga a drumului
de ţara Adjudeni-Sabaoani, s-au descoperit fragmente ceramice care aparţin eneoliti
cului şi civilizaţiei dacilor liberi (fig. 3/10, 4/14).
Deşi fragmentele ceramice eneolitice nu ne permit o datare precisa, ele par a aparţine
culturii Cucuteni.
Materialele din sec. II-III e.n. pun în evidenţa atît ceramica lucrata cu mîna, cît şi cea
lucrată la roata olarului.
Daca prima categorie este reprezentata prin fragmente de vase borcan din pasta
caramizie, avînd ca degresant cioburi pisate, ceramica lucrata la roata este reprezentata
de fragmente de vase cenuşii şi roşii-caramizii. Din punct de vedere a formelor, ultima
categorie se remarca prin: vase urna cu buza evazata, gîtul scurt · şi fundul inelar;
strachini cu buza dreapta şi uşor îngroşata; cani cu buza evazata, gîtul scurt, corpul
bombat şi fundul inelar.
38. Pe terasa medie a Siretului, la circa 3 km de Adjudeni, pe partea stînga a drumului de
ţara Adjudeni-Sabaoani, la aproximativ 500 m V de aşezarea de la nr. 37, a fost
descoperita o aşezare din secolele III-IV e.n. cu o suprafaţa de peste 3 ha (fig. 5/9-10,
1 3- 15).
Pe baza fragmentelor ceramice descoperite (reprezentfnd vase urna, cani, strachini din
pasta fina cenuşie, vase lucrate la roata din pasta "ciment", cu fundul drept sau uşor
profilat şi corpul bombat), consideram ca aceasta aşezare este ceva mai tîrzie decît
aşezarea de la nr. 37, pc care, probabil, o continua.
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�9. La jum�tatea distanţei dintre drumul de ţii t !1 1\djudeni- SI\b�oani şi ronducta de a! ;�i
Timişeşti-Iaşi, ele p:.: o su prafaţa de circa t1 ha s-au c ul es ma t er ia l(� m hcologice caw
aparţin unei aşczl\ri din secolele II-IV c.n. (lîg. 6/1 - 1 0).
Ceramica lucrat:! cu mîna provine de la vc:se borcan, unele deeorate cu brîu alveola t,
cu buza u şor răsfrînta, corpu l bombat şi fundul plat.
Mult mai numeroasa, ccramica lucratll la roata reprezinti!:
ciini mici, mijlocii şi mari cu buza uşor îngroşat:!, gîtu l zvelt , corpul rotunjit şi fundul
inelar, avînd sub buză una sau mai multe nervuri în relief ori linii organizate orizontal
sau în zig-zag lustruita;
vase tip urna cu gîtul scurt, corpul bombat , buza evazatll şi fundul inelar;
capace cu inel de prindcre.
La ceramica zgrunţuroasa de t ip "ciment", cu nisip şi m icroprundişuri Îfl compoziţia
pastci, am descoperit: vase de provizii de mari dimensiuni, cu pereţii g1 oşi, uneori
decorate cu linii incizate; oale de diferite dimensiuni, avînd fundul drept sau uşor
profila!, buza îngroşată şi evazati\ şi şanţuitll pentru capac. Unele dintre acestea au ca
decor o nervuri\ dispusa orizontal sau caneluri orizontale puţin adînci.
Ccramica de import este reprezentata de un fragment de amforă romana, caramizie.
Alaturi de fragmentele ccramice a fost gasit şi un nucleu de silex vineţiu, care dateaza
dintr-o perioada mai veche.
Aşezarea prezinta importanţa deosebită atît prin abundcnţa materialelor cît şi prin
faptul ca aparţine unei perioade mai puţin cunoscuta în zona.
•

•

•

40. Pc un promontoriu cu o suprafaţ::t de circa � ha, situat pc terasa medic

a Siret ului, la �,5
km V de Adjudcni, s-au descoperit fragmente de vase care aparţin unei locuiri din sec.
II-III c.n. (lîg. �Il , 14). Ccramica dcscopc1 it::t aparţine speciei lucrate la roatl\ din pasta
fina, cenuşie sau roşie-caramizie, cît şi celei de import. Ccramica cenuşie este repre
zentati\ de cîteva frap,mente ce provin de la vase umil de dimensiuni mari, cu nervuri
orizontale în relief, cani, fruct icre şi alte t ipuri de vase. Din pasta roşie s-au descoperit
doua fragmente de la un vas urna şi de la o cana. Categoria ceramicii de import este
reprezentata de fragmente de amfora.

4 1 . La circa 500 m N-V de aşezarea de la nr. 40, pc un promontoriu înalt de pc terasa medie
a Siretului, în zona comluctei de apa Timişeşti-Iaşi s-au descoperit, pe o suprafaţa de
aproximativ 5 ha, fragmente ceramice din sec. I I -I I I e.n. şi din epoca feudala (sec.
XVI-XVII). Ceramica lucrată cu mîna este de culoare caramizie şi provine dintr-un
borcan cu buza cvazata, fundul plat şi corpul bombat. Pragmentele din pasta cenuşie
fina aparţin unor forme binecunoscute din aceasta perioada şi anume: cani, fructierc,
vase-urna lucrate la roata.
Ccramica din evul mediu este reprezentată de fragmente de oale cenuşii, cu corpul
bombat, buza rasfrîntă şi fundul plat (fig. 9/19-2 1 ).

42. De pc o suprafaţa de circa 3 ha, la aproximativ 2,5 km N de satul Traian, în direcţia bisericii

din satu l Adjudeni, s-au descoperit fragmente ceramicc din epoca bronzu lui, sec. I I I-IV
şi din epoca feudala (fig. 3/ 16) .
Ceramica din epoca bronzului este reprezentata de fragmente de vase din pasta carami
zie-cenuşie. Lipsa elementelor tipice nu permite o încadrare sigura, în una din culturile
acestei epoci.
Fragmentele de vase din sec. I I I-IV c.n. provin de la recipicnte lucrate cu mîna, din
pasta caramizie, din care am remarcat vasul borcan cu buza rasfrîntă şi fundul plat, cîl
şi de la oale cu corpul bombat , cu buza răsfrîntă şi fu ndul plarcarc aparţin ceramicii
ele lip "ciment", lucrată la roata.
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Ccramica fcudala, cenuşie sau roşie-caramizie se înscrie în tipologia cunosr.uta pentru
sec. XVI-XVII.
43. La circa 1 km E de satul Izvoarele, comuna Mirceşti, judC\UI Iaşi, pc un bot al terasei
medii a Siretului, s-au descoperit, pe o suprafaţa de peste 3 ha, fragmente ceramice
care aparţin unei aşezari din prima epoca a fierului şi uneia din sec. XV-XVII (fig.
.

2/1-6, 8; 9/8-18).

· Ceramica din epoca fierului, de culoare caramizie sau neagra la interior şi caramizie la
exterior, aparţine, probabil, Hallstattu-lui Il
Ceramica epocii feudale poate fi împarţi ta din punct de vedere al pastei şi culorii în trei
categorii: cenuşie, caramizie şi caramizie cu pictura sau smalţ.
Din prima categorie am deosebit urmatoarele forme: oale cu buza rasfrînta şi rotunjita,
corpul bombat şi fundul drept, unele din ele fiind decorate pe umar cu linii adîncite
orizontale; cani cu buza evazata şi rotunjita, corpul scund şi arcuit, prevăzute cu o toarta
în banda, cu nervuri longitudinale, prinse de buza şi de umar; capace cu buton de
prindere; strachini cu buza dreapta şi rotunjita, umar pronunţat şi corpul decorat cu
nervuri în relief; castroane sau platouri cu buza teşita.
Ceramica lucrata la roata face parte din urmatoarele forme: oale cu corpul bombat,
buza evazata şi rotunjita, unele cu şanţuire pentru capac, fundul plat, decorate cu striuri
orizontale pe umar; cani cu buza evazata, corpul zvelt şi rotunjit, fundul plat, prevăzute
cu cfte o toarta ce porneşte de sub buza şi se prinde de pe umar; cani!e cu buza dreapta
şi rotunjita, decorate la exterior cu striuri orizontale; strachini cu buza teşita spre
exterior şi rotunjita, cu umar pronun\at, decora te pe partea inferioara cu striuri orizon
tale realizate la roata olarului.
Cea de a treia categorie aparţine unor ranile, oale mici sau farfurii decorate în exterior
cu dungi orizontale de culoare alba sau, alternînd, roşii cu albe, iar în interior cu linii
albe orizontale.
Un singur fragment are în interior smalţ galbui.
Dupa tipul vaselor, al pastei şi al decorului, putem data aşezarea feudala în limitele sec.
•
XV-XVII.
44. Pe un bot al terasei Siretului, la circa 800 m E de satul Izvoarele, comuna Mirceşti, în
apropi_erea aşezarii de la nr. 43, de pe o suprafa\a de peste 2 ha, s-au recoltat mai multe
fragmente ceramice care dateaza din epoca bronzului - cultura Monteoru (fig. 9/1 -2,
4-5, 7).

În acelaşi perimetru au mai fost decsoperite doua aşchii şi un nucleu de silex de Prut,
precum şi o aşchie de me�ilit.
45. La circa 500 m de satul Izvoarele, pe un bot al terasei Siretului, s-au descoperit fragmente
ceramice aparţinînd sfirşitului epocii bronzului - cultura Noua şi epocii feudale (sec.
XV-XVII). Materialele erau răspîndite pe o suprafaţa de circa 2 ha (fig. 3/4; 4/10).
46. În partea de vest a satului Izvoarele, pe un promontoriu înalt, lîga cimitirul satului, s-au
descoperit doua aşezari: una aparţinînd eneoliticului- cultura Cucuteni şi cealalta din
sec. II-III (fig. 3/5, 1 3).
Ceramica eneolitica, cu degresant format din pietricele sau cioburi pisate, este arsa la
roşu şi nu pastreaza pictura, element care ar fi permis o încadrare în una din fazele
acestei culturi.
Fragmentele aparţinînd civilizaţiei dacilor liberi, deşi puţine, indica existenţa celor doua
tipuri de ceramica: lucra ta cu mîna şi la roata, ultima din pasta arsa la cenuşiu.
_
47. Pe teritoriul fostului C.A.P. Roman, în partea de N-E a municipiului, la circa 1 km sud
de calea ferata Roman-Buhaieşti, se ana o aşezare din sec. II-III e.n. cu o suprafaţa de
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aproximativ :1 lia (lig. 1(1).
Ceramica descoperiti! apaqinc celor t rei categorii cunoscute în aceastii perioada: lu·
crata cu mîna, la ţoata, din pasta cenuşie sau roşie şi cea lucrati! la roată din pasta tip
"ciment". Fragmentele descoperite nu ne permit precizarea tipuriloi· de vase, COII ·
semnam doar prczcn\a unor funduri inelare de vase cenuşii şi funduri îngroşatc sau
drepte din pasta zgrunţuroasa.
Tot aici a fost gasita şi o lama de silex de Prut, cenuşie, nerctuşata.
48. În partea de N-E a oraşului Roman, la circa 500 m de aşezarea nr. 47, spre Siret, de pe
un mic promontoriu cu o suprafaţa de circa 1,5 ha s-au adunat fragmenie ceramice
care atesta existenţa unei Sla\iuni din secolele II-IV (fig. 3/8-9). Materialele descoperite
provin de la urmatoarele tipuri de vase: urne cu buza evazata, fundul inelar, din pasta
fina, cenuşie; cani de diferite marimi, din pasta cenuşie fina, cu fundul inelal sau toarte
în banda; strachini din pasta fina caramizie-roşie, cu fundul inelar; fructiere cu piciorul
scurt şi buza evazata drept, .din pasta roşie; oale din pasta zgrun\uroasa de tip "ciment",
de diferite marimi, cu buza rasfrînta şi îngroşata, corpul bombat şi fundul drept; un
fragment de toarta de am fora romana de culoare albicioasa, cu mult nisip în compozi\ic,
avînd o nervunl longitudinala.
O parte din materialele citate mai sus indica, dupa cum ne putem da seama, o aşezare
carpica care îşi continua existen\a şi dupa secolul III c.n.
49.
·

circa 700 m S-V de a�czarca de la nr. 47 şi 1 km de cea de nr. 48, la locul numit de
localnici FÎntÎna Bălcescu, s-au descoperit fragm�nte ceramice din pasta lucra ta cu mina
şi la roată din secolul 11-IV e.n., de pe o suprafa\a de peste 3 ha (fig. 3/2, 6-7, 1 1 ).
Ceramica poate fi împaqita în doua categorii: lucrată cu mîna, din pasta grosiera, şi la
roata, din pasta "ciment". Fragmentele ccramicc lucrate cu mîna sînt de culoare
caramizie, unele cu pictricelc sau cioburi pisate în compozi\ic şi provin de la vase borcan
de diferite marimi. Cealalt Il categoric de ceramica, lur.rata la roata, pmt c fi împăqMI
şi ea în doua grupe, în fu nqie de pasta: ceramică fina cenuşie şi ceramica grosiera de
tip "ciment", de cu loare cenuşie şi caramizie, cu multe ingrediente în compoziţie, mai
ales nisip sau microprundişuri.
Formele din care fac parte fragmentele amintite sînt caracteristice acestei perioade:
strachini, fructiere, cani, vase urna din pastă fina, vase de provizii de diferite mărimi cu
fundul plat sau inelar.

La

50. În partea de est a Fabricii de produse ceramice, la poalele pantci tcrasci st•perioare a
Siretului, la N de linia ferata Roman-lluhclieşti, s-au găsit fragmente ccramice care
marchează existen\a unei aşezari din sec. II-III e.n. ce se întinde pe o suprafa\a de peste
2 ha. Printre fragmentele ccramice descoperite aici notam pe cele lucrate cu mîna şi
care reprezintă vase borcan, precum şi pe cele lucrate la roata din pasta fină cenuşie
sau roşie, reprezentînd vase urnă, fruct icre, căni, strachini, amforcte (fig. 2/1 1 ).
Tot aici a fost descoperită o aşchie de obsidiană.
5 1. În partea de N-E a municipiului Roman, pe un promontoriu al tcrasci medii a Sirctului,
pe partea dreapta a liniei ferate Roman-Buhclicşti, la 300 m depărtare de aceasta, s-au
gasit cîteva fragmente de vase care atesta existcn\a unei aşezilri preistorice. Deşi
materialul recoltat este foarte corodat , după compozi\ia pastei şi cu loare, fragmentele
ceramice pot fi încadrate în prima epoca a fierului.
52. La intrarea dinspre Roman în satul Tamaşeni, la circa 200 m r� partea dreapta a şoselei
asfaltate, între sat şi al doilea tub-gura de canal care vine dinspre AEI Traian spr e Siret,
pe o suprafa\a de circa 3 1la, s-au dc�scopcrit materiale cnamicc cm c atestil exi·-t u t\a
unei aşezari din epoca hronwlui şi �� <lltcia din see. II- 111 e.n. (fig. 1 0/1 · ?, (;, CJ, 1 1 ).
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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Ccramica din epoca bronzului, brun-cenuşie sau c1iramizie, provine de la diferite tipuri
de vase caracteristice sfirsitului culturii Montcoru.
În ceea ce priveşte ceram'ica din sec. 11-lll e.n., aceasta cunoaşte atît categoria lucrată
cu mîna (vase borcan de diferite marimi), cît mai ales categoria ceramicii fine cenuşii
sau roşii Jucrata la roata (vase-urna cu gîtul scurt , buza rasfrînta orizontal şi fundul
inelar; cani cu buza evazati! şi îngroşata, corpul bombat, fundul inelar şi toarta în bandil;
fructiere cu piciorul nu prea înalt şi buza rasfrînta orizontal; strachini de diferite
marimi).
53. La aproximativ 1 ,5 km de satul Adjudeni, între imaşul satului şi lutarie,la circa 300 m est
de sat, în punctul cel mai înalt de pe terasa medic a Siretului, s-au descoperit materiale
ceramice din sec. II-III e.n., care marcheaza o aşezare ce se întinde pe o suprafaţa de
circa 5 ha. Fragmentele ceramice culese fac parte din cele doua grupe cunoscute:
lucrata cu mîna si la roata. Cele lucrate cu mîna provin mai ales de la vase borcan,
decora te cu brîie �imple sau alveol�rte, corpul uşor bombat, fundul plat şi buza rasfrîntl'l.
Cele cîteva fragmente lucrate la roata ne indica mai ales cani, vase urna, fructiere sau
strachini, din pasta fina cenuşie sau roşie.
54. În partea de vest a satului Adjudeni, pe o suprafaţa de aproximativ 3 ha au aparut
fragmente din epoca bronzului şi din sec. II-III e.n. (fig 7/4). Daca pentru ceramica
care aparţine civilizaţiei dacilor liberi pot fi recunoscute pînii şi cîteva tipuri de vase,
pentru cea mai veche epoca a testata aici nu se poate face o încadrare culturala exactă.
55. În marginea satului Adjudeni, pe partea stînga a drumului ce duce spre Rachiteni, pc

platoul de deasupra terasei medii a Siret ului se aflA o aşezare feudală din secolele
XV-XVI ce se întinde pe o suprafaţa ele peste 5 ha (fig. 8/14-16). Fragmentele ccramicG
culese aparţin atît speciei cenuşii, cît şi caramizii lucrate la roata, reprezentînd oale cu
buza evazata, uneori rasfrînta pentru capac, corpul bombat şi fundul drept, cani de
diferite marimi cu toarta în banda laU'î, uneori în fonm1 de şea sau cu caneluri longitu
dinale.

56. De pe o suprafaţa de peste 4 ha, situata la 1 km N- V de lutaria satului Adjudeni, pe botul
terasei medii a rîului Siret, în partea de sud-est a liniei telefonice şi a conductei de apa

Timişeşti-Iaşi, s-au adunat materiale arheologice care aparţin unei aşezari din secolele
II-III e.n. (fig. 8/9-10, 1 1 - 13; 1017, 1 2).
Dintre fragmentele ceramicc recunoaştem: eera mica lucrata cu mîna, din pasta carami
zie, avînd în compoziţie cioburi pisate (vase borcan), din pasta fina (din care remarcam
fructiere, vase- urna, cani, strachini), dar şi cea roşie. Pe lînga acestea au fost descope
rite doua fragmente de amfora romana, unul roşu şi celălalt galbui-nisipos.

57. La jumatatea distanţei dintre satul Adjudeni şi satul Rachiteni, pe partea stînga a

drumului, se afla un mamelon care a fost locuit în vechime, dupa cum o dovedesc
materialele arheologice descoperite. Deşi sînt corodate, distingem cîteva fragmente
ceramice care aparţin culturii Cucuteni, alaturi de care au fost descoperite şi fragmente
din prima epoca a fierului, negre la interior şi caramizii la exterior.
Alaturi de ceramica au fost gasite şi doua nuclee de silex de Prut pe care le atribuim
cneoliticului.

58.

În marginea sa t u l u i Izvoarele, ca t re cast elul de Rpil, S·au descoperit mai multe fragmente
ccramice care aparţin unei aşezari din seeolelc I I I -IV c.n. Suprafaţa de pc care s-au
adunat aceste fragmente este de peste .'i ha (fig. :\/12, 15).
Cr şi în cazul celorlalte aşezări de aec�.t fl: l , a v c rn de a face cu două catego1 ii d e
ccramic:!: luCI ; ; U ! cu mina �i la f (J'lti'i.
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Din prima categoric am deosebit numai fragmente din vase horcan, iar din rînclnl
ceram icii lucrată la roata - împaqita în ceramică fina şi zgrun\uroasti -- căni, fructicw,
vase mari de tip urna sau strachini, respectiv vase de provizii sau oale cu fundul drept
şi buza îngroşata. Alaturi de acestea notam prezenţa unui fragment de amfora roman�i,
din pasta galbui-albicioasa.
În aceeaşi localitate, în proprietatea locuitorului Dumitru Susanu, cu ocazia saparii unei
gropi au fost scoase la iveală fragmente ceramice şi doua vase întregi din aceleaşi secole,
care au fost aduse Ia m uzeul din Roman de praf. C. La71lr. Aceste materiale au facut
parte dintr-un mormînt din necropola aşezării sus menţionate, aflata la 1 irca 200 m
departare.

CONCLUZII
Acţiunea de depistare a aşezărilor arheologice de pe cursul mijlociu al Si
retului, la nord de municipiul Roman, a întrecut chiar şi cele mai optimiste
aşteptări.
Faptul că pe o suprafaţă de numai cîteva zeci de kmp au fost descoperite 58
de puncte cu vestigii arheologice din diverse epoci, este o dovadă a necesităţii
studierii aprofundate şi minuţioase a fiecărei microzone, putîndu-se aduce astfel
importante completări la repertoriul descoperirilor arheologice.
Cercetarea arheologicA de suprafaţă efectuată in colectiv, care permite o
cuprindere mai largă a terenului, poate oferi o certitudine sporită unor incheieri
aproape definitive privitoare la locuirea unei zone. Acest lucru este pe deplin
dovedit de rezultatele cercetărilor colectivului nostru in contextul de faţă. Este
suficient să amintim in acest sens faptul că în cel mai complet r<�pertoriu de pînă
acum 1 erau cuprinse pentru această zonă doar trei puncte faţă de 58 rezultate din
cercetarea noastră. Cele 58 de puncte cu aproximativ 1 00 de aşezări din diferite
epoci sint răspîndite pe toată suprafaţa terenului cuprins intre Roman şi Răchi
teni, pe partea dreaptă a Siretului, avînd ca limită vestică terasa superioara a
acestui rîu. Cele mai multe ocupă pozi\iile înalte de pe terasele inferioare şi medii
ale rîului Siret, pe aşa-zisele popine, mameloane sau grinduri, ocupind suprafeţe
între 2 şi 6 ha.
Se constată o slabă locui re in epoca La Tene şi epoca prefeudală - doar o
aşezare din prima epocă şi două din ultima - în timp ce dacii liberi din sec. I I - I I I
e.n. au preferat să intemeieze mult mai multe aşezări, descoperindu-se pentru
această perioadă 43 de puncte care demonstrează printre altele şi situa Va demo
grafică deosebită a acestora. Locuirea zonei în sec. I I- I I I era legată în special de
activităţile principale ale locuitorilor din această perioadă: agricultura şi creşte
rea vitelor, favorizate de terenurile bune. Apropierea de apă, lunea Siretului cu
flora şi fauna ei bogată asigurau condiţii prielnice desfăşurării activităţii unor
(1)

N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa, Em. Zaharia, A�ezăi'Î din Moldova din
paleolitic pînă în secolul al XVIII-lea, Editura Acadcmi.ci, Bucureşti, 1970, p.
302-303, nr. 284.
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comunităti umane destul de numeroase, evidenţiate de numărul mare de aşezăi i
descoperite.
O parte a acestor aşezări continuă să existe şi in perioada următoare -- sec.
III-IV - numărul reducindu-se insii la 1 0. Fără a incerca a explicarea acest11i
fenomen, trebuie să amintim că este pentru prima dată cind se descoperă pe
partea dreaptă a Siretului - pinii la terasa superioară a riului - aşezări din această
perioadă.
Trebuie să remarcăm, de asemenea, faptul că in zona de luncă, deci pe poziţii
joase, s-au descoperit 4 din cele 6 aşezări neo-eneolitice, a căror viaţă economică
era legată de condiţiile oferite de valea Siretului, in timp ce, de <?bieei, marea
majoritate a acestor aşezări erau plasate pe terasele inalte sau pe dealuri, cu
poziţii strategice care ofereau condiţii de supraveghere a unor intinse zone din
jur.
Condiţiile bune de locuire au atras şi comunităţi umane din epoca bronzului
( 1 2) şi prima epocă a fierului, insii numărul lor nu este prea mare ( 1 3 şi respectiv
10) probabil pentru faptul că asemenea aşezări nu puteau fi fortificate. Legate de
. agricultură, creşterea vitelor sau alte ocupaţii cum ar fi vînătoarea şi pescuitul,
aceste aşezări nu s-au putut dezvolta prea mult pentru faptul că nu puteau fi
apărate. Doar săpăturile arheologice vor demonstra in ce măsură aceste asezări
erau de lungă durată sau constituiau simple tabere. Ăbia stratigrafia aşezăriior,
numărul şi felul locuinţelor sau al altor complexe arheologice vor putea demon
stra felul de viaţă al locuitorilor din epoca brqnzului sau prima epocă a ficrul ui
din zona de luncă a Siretului.
Epoca fcudală, cu cele 16 aşezări descoperite, constituie, de asemenea, o etapl'i
cînd Valea Siret ului a fost destul de intens locuită. Dispariţia satelor din aceas t ă
zonă este legată fie de fenomene naturale - inundaţiile sau ameninţarea căilor de
comunicaţie - fie �e faptul că in etapa actuală ele au fost suprapuse de existenţa
unor numeroase sate. Şi aici cerCt.:!tarea arheologică, coroborată cu documen tele
de arhivă, va da un răspuns la multe probleme legate de existenţa şi evoluţia unor
sate in epoca feudală.
Cercetarea de teren a acestei zone de către un colectiv al Complexului Muzeal
Judeţean reprezintă o contribuţie însemnată la realizarea repertoriului arheolo
gic al judeţului Neamţ, aducind noi şi interesante contribuţii la istoria veche şi
străveche din spaţiul est-carpatic1 .
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PROSPECTIONS ARCHEOLO(jiQUES DANS LA V/\LLEE DU SIREl
A\.1 NORD DU MUNICIPE DE ROMAN
Resume

Au printemps de 1 986, on a entrepris des prospections archeologiques dans une
zone affech�e par des travaux de dessication-drainage. Le perimetre investigue est situe
au N de la viile de Roman, dans la vallee de la riviere Siret. La prescntation de
l'environnement met en evidence les conditions favorables pour le developpment des
'
communautes humaines au cours du temps. Par ces prospections, on a depiste 58
stations archeologiques avec 1 0 1 etablissemcnts de differentes epoques.

Explication des figures
Fig. 1 . Carte des decouvertes archeologiques.
Fig. 2. Materiei archeologique provenant des points 43 ( 1 -6 , 8), 29 (7, 9-10, 1 2), 50 ( I l ).
Fig. 3. Vestiges archeologiques provenant des points 40 ( 1 , 1 4 ), 49 (2, 6 - 7, I l ), 47 (3), 45 (4 ),
46 (5, 1 3 ), 48 (8-9), 37 ( 1 0), 58 ( 1 2, 1 5), 42 ( 1 6).
Fig. 4. Fragments ceramiques provenant des points 30 ( 1 , 5, 6-9, 1 1 ) 1 0 (2, 4), 45 ( 1 0), 15 ( 1 ?. ,
1 5- 1 6), 2 8 ( 1 3), 3 7 ( 1 4).
Fig. 5 . Ceramique provenant des points 32 ( 1 -2, 4), 24 (3, 5 , 7-8), 31 (6, 1 2 ), 38 (9- 1 0, 1 3 - 1 5).
Fig. 6. Materiei archeologique provenant des points 39 ( 1 - 1 0), 1 O ( 1 1 ).

Fig. 7. Vestiges archeo1ogique provenant des points 26 ( 1 - 3 , 5-7), 54 (4), 20 (8-1 3).

7),

Fig. 8. Fragments ceramique provenant des points 27 ( 1 -8, 1 1 ), 56 (9- 1 0, 1 1 - 1 3), 55 ( 1 4 - 1 6).
Fig. 9. Vestiges decouvertes dans les points 44 ( 1 -2 , 4-5,

41 ( 1 9-2 1 ), 43 (8- 1 8).

Fig. 1 0 . Ceramique decouverte dans les points 52 ( 1 -2, 6, 9, 1 1 ), 22 (3-5, 8, 1 0), 56 (7, 1 2).
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2 Material arheolog ic din pu nctele 43 ( 1 -6, 8), 29 (7, 9- 1 0, 1 2) � i
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Fig. 3 Vest igii arheologice d i n punctele 40 ( 1 , 14), 4 9 (2, 6-7, 1 1 ), 4 7 (3), 45 (4),
46 (5, 13), 48 (8-9), 37 ( 1 0), 58 ( 1 2, 1 5 ) şi 42 ( 16).
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Fig.
8 Ceramică fragmentară descoperită in punctele 27 (1-8, 1 1),
.

56 (9-10, 1 1- 13), 55 (14-16).
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Fig. 9 Vestigii descoperite în punctele 44 ( 1 -2, 4-5, 7), 4 1 (19-21), 43 . (8-18).

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

1
1
1

�
Jt'ig .

14

p unc l clc 5 2 r 1 - 2,
1 0 Cer ami că des cop erit ă în
6 ( 7 , 1 2) .
5
()),
]
,
g
.
2 2 (3-5

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

(�, < J , ! I l ,

SĂPĂTVRILE ARHEOLOGICE
DE lA IZVOARE-PIATRA NfAMŢ
DIN ANUL 1987
de Silvia Marinescu-Bîlcu,
M arius Alexianu, Elena Ciubotaru
ta ţi unea care ne reţine atenţia se află în apropiere de Piatra Neamţ, pc
teritoriul comunei suburbane Dumbrava Roşie. După cum se ştie,
judeţul Neamţ, situat în partea central-estică a ţării, ocupă- o parte din
bazinelc rîurilor Bistriţa (peste' 50%), Moldova şi Siret.
Pentru o mal bună înţelegere a condiţiilor oferite comunităţilor u mane (şi în
primul rînd a acelora preistorice) se cuvine să prezentăm mai întîi aspectul
fizica-geografic şi morfologia zonei respective.
Ocupîndu-se de geo-morfologia văii Bistriţei, I. Donisă se opreşte şi asupra
zonei respective, scriind : "În aval de Piatra Neamţ, lunea Bistriţci capătă o mare
extindere şi în cuprinsul ei se diferenţiază mai multe trepte cu altitudini dife
rite"1 .
Terasa care ne interesează este aceea de 35-40 m altitudine, de o extindere
excepţională în aval de Piatra Neamţ, pc stînga Bistriţei, unde atinge lăţimi de 3
km Hl Dumbrava Roşie (comună pc teritoriul căreia se află satul Izvoare). Podul
acestei terase este foarte neted şi arareori este brăzdat de vreo vîlcea. Altitudinea
relativă, în dreptul satului Dumbrava Roşie este de 35 m, iar fruntea tcrasei
puternic înclinată2.
Deschiderile care apar în fruntea tcrasci arată că ca arc la suprafaţă luturi cu
grosi mi de 8- 10 m, sub care urmează prundişuri a căror bază coboară mai jos decît
podul tcrasci de 15-5 m3. În aceste condiţii, t riburile precucutcnicne şi cucute
nienc stabilite pc terasa de la Izvoare aveau la îndemînă materia primă necesară
confccţionării ceramicii.
Către Bistriţa, fruntea acestei terase este abruptă şi în apropierea cotei 1 77
( 1 ) 1. Dcmisn, Geomorfologia viiii Uistriţei, Bucureşti, 1 968, p. 1 44.

(2) I bidem.
(l) Ibidem.
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din Dealul Izvoarele arc la partea superioară Juturile amintite mai sus supra
punînd prundişurile, a căror bază nu se vede, poziţia lor fiind trădată de izvoarele
puternice care apar la 160 m altitudine absolută 1. Aceste izvoare constituie, după
păreFea noastră, prima condiţie a stabilirii în zonă a unei populaţii preistorice.
Un foraj prin terasa de 35 m din dreptul comunei Dumbrava a demonstrat că
peste prundişuri se suprapune 1,40 m de nisip lutos de culoare brun-nţgricioasă
mai închisă în partea inferioară, peste care urmează 9 m de lut loessoid de culoare
galbenă. Orizontul inferior reprezintă un aluviu de luncă şi a suferit o puternică
2
alterare în prezenţa apei .
Potrivit geografului 1. Donisă "Existenţa unei continuităţi a resturilor d<?
culturi p aleolitice şi neolitice, începînd de la baza luturilor şi pînă spre suprafaţa
lor, arată că aceste Juturi s-au depus în timpul glaciaţiei Wiirm şi în holocen, cînd
3
terasa ce suportă Juturile era deja individualizată" .
4
Nu e cazul să discutăm noi şi aici cronologia plcistoccn u l u i , dar cu siguranţă
în neolitic (în mii. V î.e.n.), nu se m�i depuneau pc dealul Izvoare, Juturi.
Afirmaţia noastră este susţinută şi de faptul că stra t u l de cultură se am într-un
pămînt de culoare cafenie şi nu în lut galben.
Precipitaţiile anuale în acest ţinut sînt în jur de 600-700 mm, în timp ce
temperatura medie anuală variază în jurul a 8°d. Potrivit Mqii gcobota � ice, în
zonă se întîlneşte o alternanţă de păduri de fag (Fagus :silvatica) cu păduri de
gorun (Quercus petraea, mai puţin Quercus da/echampii sau Queri:us polycm]Hl)
şi păduri amestecate de fag si gorun, pe alocuri în amestec cu alte specii de
6
foioase, pe dealuri şi podişuri .
Harta faunei delimitează animale de păduri pericarpatice, specifică mun �ilor
joşi, podişurilor şi chiar cîmpiei, indicînd ca prezente: vpveri ţa(Sciurus ��ulgaris
fuscoater Altum), căprioara (Capreolus capreo/us) şi mistreţul (Sus scrofa L./
Acesta va fi fost în mare cadrul general în mijlocul căruia şi-au durat aşezarea
triburile eneolitice din preajma satului Izvoare.
Satul Izvoare (deşi aparţine comunei Dumbrava Roşie) este situat la echidis
tanţă atît de Piatra Neamţ, cît şi de Dumbrava Roşie. Aşezarea propriu-zisă se
găseşte pe dealul BoJeştilor sau al "Izvoarelor" la baza căruia izvoarele puternice
(amintite mai sus) dau naştere unor pîrîiaşe (dintre care unul pare a delimita
aşezarea înspre est), la aproximativ 1 km est de satul Izvoare. Ea a fost tăiată pe
·

_

Ibidem, p. 146-147.
Ibidem, p. 159-160.
Ibidem, p. 165.
Vezi pentru aceasta problema M . Cârciumaru, Mediul geografic în pleistocenu l
superior ş i culturile paleolitice d i n România, Bucureşti, 1980.
(5) Monografia geografică a Republidi Populare Romîne, I, Geografia fizită, Anexe,
XII şi XVI.
(6) Ibidem, Anexa XXIII.
(7) Ibidem, Anexa XXV.

(1)
(2)
(3)
(4)
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latura vestică de drumul comunal ce merge spre satul Doina, desprinzîndu-se din
şoseaua ce leagă oraşul Piatra Neamţ (prin Izvoare) de comuna Mărgineni. În
imediata ci apropiere se află un iaz. Atît drumul comunal cît şi iazul au d istrus-o
parţial.
Primele descoperiri au fost făcute aici în anul 1 923 şi au constat din trei
schelete umane. Aflînd de această descoperire, Constantin Matasă vizitează sta
\iunea şi efectuează (în anul 1 93 1 ) un mic sondajcu rezultate promiţătoare1.
În anul 1935, informat de aceste descoperiri, Radu Vulpe vizitează staţiunea,
iar în 1936 întreprinde aici un prim sondaj (A), practicat în marginea de vest a
aşezării, în zona în care fuseseră descoperite (şi reînhumate), cele trei schelete
amintite mai sus. Concomitent sînt cercetate şi alte zone prin intermediul supra:
feţelor B şi C2.
· Acum a fost identificată, pentru prima dată, o ceramică definită precucu
teniană, care a fost adusă la cunoştin\a specialiştilor cu prilejul Congresului
interna\ional de Preiswrie şi Protoistorie de la Oslo, din 19363.
Reluate în anii u rmători ( 1 938- 1 939, 1942 şi 1948), fiecare dintre suprafeţele
cercetate nu a putut depăŞi 40 m2, concentrîndu-se (după autorul lor) în centrul
staţiunii4•
Toate aceste sondaje au dus la conturarea definitivă a depunerilor arheologice
de aici. Pc lîngă cele două necropole de înhumaţic, u na medievală şi alta din
epoca migra\iilor, s-au precizat patru(nu trei cum s-a crezut în 1936) niveluri de
locuire neolitică5. S-a constatat, de asemenea, "o diferen\ă tipologică între cele
trei niveluri de aşezări cucuteniene suprapuse stratului precucutenian, în sensul
că cel mai de jos dintre aceste niveluri se caracterizează printrco ceramică mono
cromă sau bicromă de tip Ariuşd tdecorată cu caneluri, alveole, proeminenţe,
incizii sau linii pictate cu alb ori cu roşu, fără negru), chiar dacă nu este lipsit de
elementele ceramicii pictate tricrom de stil Cucuteni A, pe cînd în ultimul nivel
de la suprafaţă nu apare decît această ultimă ceramică. Observaţia, verificată prin
săpăturile mai noi dintre 1938 şi 1948 şi prin datele culese din săpăturile ante
rioare, din 1936, punea pentru prima dată problema independenţei cronologice
a ceramicii Ariuşd (pe care cu termeni mai precişi �;tm numit-o protocucuteniană
sau Izvoare I I 1) şi a priorită\ii sale faţă de ceramica tricromă de stil .A specifică
nivelului Izvoare II 2"6.

În schema stratigrafică a staţiunii neolitice de la Izvoare-Piatra Neamţ, Radu

(1) C. M ata sa, Cercetări din preistoria judeţului Neamţ, fn·BCMI, XXXI, 1938, fasc.
97, p. 1 10.
(2) R. Vulpe, Izvoare. Săpăturile din 1936-1948, Bucureşti, 1 957, p. 9 şi urm.
(3) R. Vulpe, Civilisation precucutenienne recemment decouverte a Izvoare, en
Moldavie, fn E. S. A., Helsinki, XI, 1937, p. 1 34-146.
(4) R. Vulpe, Izvoare. . , p. 1 1 şi urm.
(5) Ibidem.
(6) Ibidem.
.
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Vulpe împarte astfel nivelurile neolitice: P recucutenian-lzvoare 1 (1 1 şi 1 2);
Protocucutenian-lzvoare II l a; Protocucutenian-lzvoare II l b; Cucuteni A-Iz
voare II 21 . In continuare se fac următoarele precizări: Izvoare I 1 =Precucutcnian
de caracter Boian-Giuleşti; Izvoare I 2 =-Precucutenian de caracter Tripolic A
(Passek); Izvoare I I la =Protocucutenian bicrom; Izvoare I I 1 b =-=Protocucutcnian
mixt; Izvoare II 2 =:Cucuteni A tricrom. Întregul strat Izvoare I I =Ariuşd +Cucu
teni - Tripolie B 12.
Se detaşează, deci, din această prezentare, în primul rînd existenţa unui nivel
cu ceramică exclusiv hicromă şi un altul numai cu ceramică pictată tricrom, deşi
semnul egalită\ii pus între întregul strat Izvoare II şi Ariuşd-Cucuteni-Tripolic
nu pare pe deplin justificat.
Din păcate însă, autorul săpăturilor scrie că: "abia în 1 938 am putut remarca
pentru prima dată o diferenţă stratigrafică între ceramica protocucutcniană bi
cromă de stil Ariusd-Bontesti-Frumusica
si cea tricromă de stil Cucuteni A si
'
după săpăturile ultime, din 1948, ne-am putut îngădui să formulăm o concluzie
asupra existenţei unei faze protocucuteniene Izvoare II 1 , mai veche decît faza
· Cucu teni A (Izvoare I I 2). Din această pricină, materialul din straturile y , c şi
j a fost recoltat şi înregist rat laolaltă, fără observaţii de amănunt care să înles
nească o distribuţie netă a tipurilor între cele două faze Izvoare II. O asemenea
distribuţie este dealtfel foarte dificilă şi din cauză di multe din tipurile celor două
faze prezintă caractere comune. Este de pildă cazul ceramicii tricrome, care nu
apare pentru prima oară în cultura Cucuteni A, ci arc şi o bogată fază de început
contemporană cu ccramica bicromă protocucuteniană ... De altă parte, momentan
ne găsim în imposibilitatea de a proceda la o discriminare tipologică între mat<;:
rialul bicrom provenit din stratul y şi acela, de asemenea bicrom, din stratul c "J.
În acest mod, autorul descrie materialul pc criterii s trict tipologice, ca de altfel
si
în
cazul ccramicii din stratul Izvoare 1.
'
Acelaşi procedeu s-a aplicat şi la Frumuşica4, unde există de asemenea un
extrem de interesant material bicrom.
Se punea deci problema subîmpărţirii fazei Cucuteni A în mai multe etape
evolutive, fapt ce-l determină pe Vladimir Dumitrescu să formuleze ipoteza unei
etape - Cucuteni A 1 - numai cu ceramică bicromăS , cu toate că nimeni nu
,

(1)
(2)
(3)
(4)

,

,

,

,

R. Vulpe, Izvoare
, p. 33, fig. 14.
'
Ibidem, p. 35.
Ibidem, p. 120.
C. Matasă, Frumu�ica. Village prchistorique a ccramique peinte dans la
Molda\·ie du nord, Roumanie, Ducureşti, 1946.
(5) VI. Dumitrescu, La civilisation de Cucuteni; în Berichten va n de rijksdienst voov
het oudheldkundig bodemonderzoek, Amersfoort, 1959, p. 7-48; idem,
Complexul cultural Cucuteni, Istoria Romîniei, 1, Bucureşti·, 1960; idem,
Originea şi evoluţia culturii Cucuteni-Tripolie, 1-11, în S CJV, XIV, 1963, 1 şi 2;
idcm, Origine et C\"olution de la c il i liz a tion de Ct! w l c l l i ·Trip·o ! ie, în A• ·chcoloJ: i a .
...

"
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publicase încă un complex inchis care să conVnă în exclusivitate un astfel de
material.
Întrucît în toate aşezările din sud-estul Transilvaniei, cele două categorii
ceramice (acea bicromă şi acea tricromă) apăreau împreună, problema preconi
zatei etape Al nu putea fi rezolvată decît la Frumuşica şi Izvoare, unde materialul
pictat în două culori (combinate cu incizii, caneluri şi a lveole) este deosebit de
bogat. Dar, din păcate, Cetăţuia din corn. Bodeşti (căreia C. Matasă îi dăduse
numele de Frumuşica) a fos t împădurită, fiind astfel practic scoasă din rîndul
staţiun_i lor în care s-ar mai putea efectua săpături.

Rămînea astfel accesibilă, pentru lămurirea importantei probleme a începu
turilor culturii Cucutcni, numai asezarea din satul Izvoare. .Acesta a si fost
motivul care ne-a determinat să solicităm (şi să obţinem) aprobarea unor săpături
în aşezarea respectivă, în anul 1984. Dar, din cauze independente de voinţa
noastră, nu am putut participa la campania din acel an, iar rezultatele prea
amplelor cxcavaţii de atunci n-au fost aduse încă la cunoştinţa s'pecialiştilor.
'

'

·

Am reluat în consecinţă vc·chiul proiect şi, în vara anului 1 987, semnatarii
rîndurilor de fa ţă au efectuat un sondaj în sta\iunea aceasta, sondaj care, din
cauza fondurilor reduse s-a oprir la adîncimea de aproximativ 1 ,50 m .
/

Terenul fiind cultivat, ne-am .văzut siliţi să plasăm tranşeea destul de aproape
de marginea drumului ce duce spre satul Doina şi oarecum spre extremitatea
sudică a staţiunii (fig. l ). Şanţul nostru, de 30x2 m, lărgit pc latura de nord-est cu
2 m între mctrii 23-30, a respectat orientarea vechilor săpături din 1 936- 1 948 (dar
se pare că nu şi pc aceea din 1 987), adică a avut direqia S-N. Am notat scqiunca
cu I , deşi ar fi fost preferabil ca numerotarea să se fi făcut în con tinuarea săpăturii
din 1 984, dar, spre regretul nostru, planurile acestei săpături nu ne-al! fost
accesibile.
Întrucît, aşa cum am mcnvonat, sondajul nostru nu a aj uns pînă la pămînt ul
steril din punct de vedAerc arheologic, prezentăm rezultatele obţinute pornind de
la cele mai recente. Incepem deci cu cele trei morminte de înhuma ţie, două
apaqinînd evului medi u şi cel de-al treilea secol ului IV î.e.n. (fig2).
Mormîntul nr. 1 avea adîncimea de 0,46-0,50 m fată de nivelul actual al solului.
Scheletul de matur, orientat N-S 34°, avea mîna stîn gă întinsă de-a lungul corpu
lui, iar cea dreaptă îndoită din cot şi sprijinită pc abdomen. Capul era băgat între
umeri, faţa fiind îndreptată spre sud-est. Picioarele erau întinse, iar labele puse
una peste alta (fig.2; 3/3; 4/2). Asemenea morminte, cu orientare diferită faţă de
ritul creştin, sînt a testate pentru secolele XIII-XIV în unele necropole creştine
din estul Moldovei (Mateuţi-"Şcoala nouă.", Hanska-"Limbari" şi Costeşti), în
zona de sub administraţia Hoardei de Aur 1 .

XIX, 1 963, Ossolineum, 1964, p. 1 -40.
( 1 ) Victor Spinei, Moldova în secole XI-XIV, Editura Ştiinţifica şi Enciclopedioo,
Bucureşti, 1 982, p. 1 92.
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Mormintul nr. 2, cu o adincime de 0,75 m, conţinea un schelet de adolescent,
aflat în poziţia întins pe spate, orientat perfect pe direcţia V-E, cu faţa îndreptată
spre est. Mina dreaptă, îndoită din cot, avea antebraţul aşezat pe abdomen.
Antebraţul miinii stîngi lipsea. Tibia de la piciorul drept a fost găsită deplasată
în poziţie oblică spre interior (fig.2; 5). Lîngă genunchiul drept, spre exterior s:a
1
găsit o monedă de la Rudolf al II-lea, emisiune 1589, cu o gaură la margine . In
Moldova, monede de la Rudolf al I I-lea au mai fost descoperite, de pildă, în
necropolele de la Ştefan cel Mare (16 dinari, dintre care cei aflaţi în M 10 şi M
13 sînt emişi tot in i589) 2 şi la S uceava (în M 1 4, 10, 27, 30, 33, 49, 58, 67, 72,
3
autorii raportului neprecizînd anii de emisiune) .
Mormintul nr. 2 se afla intr-o zonă izolată si relativ îndepărtată de sectoarele
necropolei medievale investigate intre anii 19.36- 19484 şi 19845 . De aceea, presu
punem ori că acest mormînt este situat in extremitatea cea mai nouă a cimitirului
de la Izvoare, ori că nu face parte din el. În sprij inul ultimei ipoteze, ar putea fi
invocat faptul că pe traseul secţiunii I din 1987 s-a descoperit doar mormintul nr.
1, descris mai sus.
Al treilea mormînt, aparţinînd necropolei Sîntana de Mureş, a fost notat in
6
continuarea celor contemporane cu el, descoperite în 1984, deci poartă sigla X I I .
Conturul gropii nu s-a putut delimita datorită săpăturii ei, la mică adîncime, in
dărîmăturile unei locuinţe cucuteniene (L 2!1987). S-a putut totuşi observa că
latura nordică a gropii care atingea 0,70-0,75 m faţă de nivelul actual al solului,
avea colţurile puternic rotunjite. La nord-est de cap a fost aşezată o piatră,
probabil o rîşniţă neolitică, fragmentară, sprijinită de-a lungul ci, aproape verti
cal, de marginea respectivă a gropii. Scheletul, întins pe spate, aparţine unui
matur şi avea orientarea NNV 2°- SSE 34°. Capul, căruia îi lipseşte mandibula,
era intors spre dreapta. Ambele miini erau întinse de-a lungul corpului (fig.2;
3/4; 4/1).
Inventarul mormîntului se compunea din două vase. Vasul nr. 1, un mic
castron, a fost descoperit in poziţie uşor înclinată, cu gura spre est, aşezat in zona
·

(1) Legenda: Av. R(ex) RUD(olfus) II RO(manorum) I(mperator) S(emper) .
AU(gustus) G(ermaniae) H(ungariae) B(ohemiae). Rv. PATRON(a) ( 1 )589
HUNG(ariae). Determinarea monedei a fost facuta de Viorel M. Butnariu de la
Institutul de istorie şi arheologie "A D. Xenopol" Iaşi.
(2) Al. Artimon şi C. Eminovici, Cercetări arheologice în aşezarea medievală din
comuna Ştefan cel Mare, jud. Bacău, în Carpica, X, 1978, p. 281 şi 288 (tabel).
(3) Al. Artimon, Al. Rădulescu, Necropola medievală de la Sf. Dumitru, în Suceava,
VIII, 1981, p. 95.
(4) R. Vulpe, Izvoare... , p. 50-54.
(5) Gh. Dumitroaia, Săpăturile arheologice din judeţul Neamţ, în MemAntiq,
XII-XIV, p. 3 18.
(6) Pentru mormintele I-VIII, cf. Radu Vul pe, op. cit., p. 276-317; pentru mormintele
IX-XI, cf. M . Alexianu, L. Ellis, Date noi asupra necropolei de tip Sîntana de
Mureş de la Izvoare-Piatra Neamţ, în MemAntiq, XV-XVI I , 1 987, p. 127- 1 49.
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articulaţiei dintre antebraţ şi palmă. Castronul, lucrat la roată dintr-o pastă fină,
acoperit cu un slip subţire, ars în mediu reducător, de culoare cenuşiu-deschis,
are baza uşor rotunjită, pereţii foarte puţin înclinaţi în afară coborînd rotunjiţi
spre fundul în inel. Vasul a fost executat cu mai puţină grijă, observîndu-se
"coaste" slab reliefate atît în interior cît şi în exterior, precum şi urme orizontale
provenite de la instrumentul cu care a fost finisat. Fundul pe inel prezintă si el
nercgularităti de execuţie (fig. 6/1 ). În vas a fost descoperit un fragment de co �stă
1
4
de ovicaprin . Asemenea vase sînt semnalate la Danceny 2, Rakovec3 şi Budeşti .
Vasul nr. 2, o oală borcan, păstrată fragmentar, a fost descoperit în poziţie
culcată, cu gura spre N, la exteriorul genunchiului drept. Vasul, destul de scund,
lucrat cu mîna, din pastă cu degresant cioburi pisate, ars în mediu oxidant, de
culoare maronie, are buza tăiată drept, gura evazată, umerii rotunjiţi şi funduţ
drept, aproape imperceptibil profilat (fig. 6/2).
În afara mormîntului, menţionăm descoperirea în s tratul de cultură (coordo
nate: S 1, carou! 7, - 1 , 1 5 m) a unei mărgele de lut de culoare neagra, de formă
aproximativ bitronconică, cu un decor canelat în torsadă, fin reliefat, executat cu
multă grija, pe care o atribuim, de asemenea culturii Sîntana de Mureş (fig. 6/3).
Trecînd la locuirea cneolitică, se cuvin menţionate în primul rînd cîteva mici
complexe izolate (descoperite în primele carouri), conţinînd ceramica, pietre,
cîteva oase şi mici fragmente de chirpici. La aceeaşi adîncime cu ele, adică la 0,30
m, dar în capătul opus al şanţului, pe o lungime ce depăşea 5 m s-au descoperit
o suita de cranii de bovidee printre care se aflau şi cîteva fragmente ceramice
cucuteniene. Complexul acesta găsindu-se spre periferia -a�ezării, nu ar fi exclus
ca zona să fi fost folosită ca loc comun pentru sacrificarea animalelor. Nu credem
că poate fi vorba de depunere de ofrande, întrucît acestea se _aflau întotdeauna la
adîncimi mai mari şi în gropi amenajate special, dar evident nu putem exclude o
atare interpretare.
Acest complex suprapunea o locuinţa (nr. 1 ), degajată parţial, aflată la adîn
cimi ce variau între 0,35-0,50 m (fig. 7/1), locuinţa în care fusese amenajată o
platformă parţială. Materialul folosit la scheletul de lemn al locuinţei .avusese
dimensiuni modeste, 8-9 cm, iar lipitura 6- 10 cm. Interesanta însa era vatra, ei, a
cărei mozaic gros de 9 cm demonstra o intensă folosire. Spre deosebire de
lipiturile cunoscute din alte staţiuni cucuteniene, care nu depăşesc 2-4 cm, aceas
ta avea 9 cm, cu o gardină înălţată cu alţi 9 cm, lucrată ain lut cu paie şi pleavă
în compoziţie, nepătrunsă de foc pînă la bază şi aşezată pe beţe groase de 3-4 cm.

( 1) Determinare efectuata de praf. dr. Sergiu Haimovici de la Universitatea "AL I.
Cuza" lasi.
'
(2) 1. A. Raphalovi t, llanceny. Moghil ' nik cernjachovskoj kul ' tury 3-4 vv. n.e.,
Chişinău, 1986, p. 35-36, pl. XIX, 1 1 (mormînt de incineraţie).
(3) M IA, 139, p. 155.
(4) E. A. Rikman, Pamjatnik epochi velikogo pereselenija narodov, Chişinău, 1967;
mormintele 57, 208 �i 228, fig. 18/2, 3; 10/2; 14/10, 35/5.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/

1 80

Silvia Marinescu-Bîlcu, Marius Alexianu, Elena Ciubotaru

Desi
' materialul ceramic rezultat dintre dărîmături nu a fost curătat si restaurat
în î ntregime, se cuvine remarcată de pc acum prezenţa ceramicii p ictate atît bi
cît şi tricrom. Nu vom insista asupra lui întrucît, aşa cum aminteam mai sus,
locuinţa a fost degajată numai parţial.
Cea de-a doua locuinţă secţionată de şanţul nostru a fost descoperită la
adîncimi ce variau între 0,45-0,70m şi dacă nu am intersectat-o pe diagonală,
atunci sigur a avut dimensiuni apreciabile. Şi ca se prezenta ca o masă compactă,
destul de uniformă, chirpiciul bine ars păstrînd amprentele lemnăriei şi nuielelor.
La rîndul ei, a avut o vatră (fig. 3/5,6) de 1x1,25 m, cu o gardină înaltă de 17-20
cm şi o lipitură de 8-9 cm aşezat� pe un pat de pietre de rîu (fig. 3/6). dardina, a
cărei bază era lată de 10 cm, fusese, ca şi în cazul vetrei locuinţei 1, construită pe
beţe.
Ceramica rezultată este atît bi- cît şi tricromă, prima categorie combinînd
decorul canelat cu acela pictat cu alb, cu a lveole, linii incizate şi chiar pictură
crudă.
În sfirşit, ultima locuinţă, degaja tă de asemenea parţial, fusese suprapusă de
loc. 1. Descoperită la 0,85-0,90 m adîncime, parc a indica cel de-al patrulea (de
sus în jos) nivel cucutenian. Dărîmăturile masive provenite de la pereţii prăbuşi ţi
conservă numeroase şiruri de amprente de nuiele, putîndu-se recdnstitui porţiuni
întregi din perete.
Inventarul ace�tci locuinte a fost deosebit de bogat, ceramica apartinind am
belor categorii, bi- şi tricron{ă. În două vase s-a descoperit o apreciabila cantitate
de pleavă şi seminţe carbonizate, în tr-un crater cîteva oase calcinate, aşchii de
silex şi seminţe, iar în piciorul unui suport de vas, de asemenea foarte multă
'
pleavă.
În această locuinţă· remarcăm, de asemenea, prezenţa unor suporturi de vase
cu o siluetă zveltă, rar întîlnite în staţiuni cucutenine, şi totodată frecvenţa
suporturilor, unele de dimensiuni apreciabile.
Nu putem face deocamdată nici o precizare privind raportul dintre ceramica
bi- şi tricromă, deoarece, pe de o parte, locuinţa a fost degajată parţial, iar pe de
alta, cel rezultat nu este încă restaurat şi curăţat în totalitate.
În toate cele trei locuinţe, cantitatea de oase fusese extrem de redusă, ca de
altfel şi aceea a uneltelor de os şi silex. Nici topoarele de piatră nu sînt prea
numeroase şi ele au fost lucrate exclusiv din silicolit. Statuete antropomorfe
fragmentare � u a u fost găsite decît în locuinţele 1 şi 2, şi ele aparţin tipului comun
cucutenian, corat cu striuri fine pe ambele feţe.
Ceea ce însă abundă, atît în locuinţe, cît şi în stratul de cultură sînt fragmentele
de polonice pictate exclusiv tricrom. Este destul de greu de explicat numărul lor
mare a tît la Izvoare cît şi la Frumuşica.
Din păcate, din motive obiective, am fost obligaţi să oprim suprafaţa săpată
la adîncimea de 1 ,50 m, urmînd ca în campaniile viitoare să degajăm locuinţele
descoperite şi să continuăm săpătura pînă la pămîntul steril din punct de vedere
arheologic.

<If
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De altfel, răvăşi te in stratul cucufenian s-au găsit şi citeva statuete fragmentare
precucutenienc, precum şi un. fragment de fructieră Precucuteni Il, decorată cu
şah cxcizat.

LES FOVIllES ARCHEOLOQIQVES DE
IZVOARE-PIATRA NEAMŢ EN 1 987
Resume
On pg!sente l 'aspect physico-geographique et morphologique de la zone investi
guec et ses correlations avec 1 'habitation humains. Vu que les fouilles de cette annee
n'ont atteint qu'une profondeur d'environ 1 ,50 m, on insiste surtout sur la decouverte
de deux sepultures datant du Moyen Âge (l'une orientee N-S, avec une monnaie
Rudolf II, 1 589) et d'une sepulture du IV-e s. de n.e. appartenant ă la necropole de
type Sîntana de Mureş, dont l'inventaire comprend un vase faconne ă la main et un
autre fait au tour. Quant ă l ' habitation eneolitique, on a decouvert 3 hapitations,
partiellement fouillces, appartenant a la culture de Cucuteni et un complex compose
de crânes de bovin9 .

Explication des figures
Fig. 1 . Plan general de la station archcologique de Izvoare.
Fig. 2. La tranchee no. 1 (l'emplacement des sepultures).
Fig. 3. 1 . aspect de chantier; 2. âtre de l 'habitation no. 2.
Fig.

4.

1. Sepulture XII; 2 . sepulture no. 1 .

Fig. 5 . Sepulture no. 2 .
Fig.

6. 1, 2 .

Fig.

7.

vases de Ia sepulture XII;

3.

fusaiole.

l� Habitation Cucuteni A; 2-3. aspects du profil de la section 1 ;

l 'habitation no. 2.

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

4.

fragment du paroi de

.,o
.or.·

IZVOARE - Piatra Neamt

Fig.

l

Planul
general al staţi unii arheologice
de la Izvoare.
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro/

�

M XII

Fig. 2 Şan�ul nr. 1, cu amplasarea morm\ntelor.
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Fig. 3 1 - Aspect din S 1 ; 2 - Vatra locuinţei 2.
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Fig. 4 1 - Mormmtul XII·' 2 - Mormmtul nr. 1 .
A
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5 Mormîntul nr. 2.
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I<ig. 6

1 , 2 - Vase din mormîntul XII; 3 :.__ Fusaiolă.
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Fig. 7 ! - Locuinţă Cucuteni A; 2, 3 - Aspecte din profilul secţiunii 1;
4 - Fragment d i n peretele locuinţei n r . 2.
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CiRANDS THEMES RELI(jiEVX
REFLETES DANS I.A PI.ASTIQVE
ANTHROPOMORPHE
CVCVTENI-TRIPOLYE

c-ir.1
J

par Dan Monah
es recherches des demieres decennies ont reussi ă mettre en evidence, avec
une certaine clarte, l 'edifice spirituel du neo-eneolithiqoe. L 'assemblage des
donnees disparates et d'habitude manquees de ttansparence est difficile, et
quelques erreurs d ' interpretation sont inevitables.

En vue de contribuer ă l 'elucidation de la structure de la religion de la population
Cucutreni-Tripolye, notre attention s'est dirigee vers la riche plastique -anthropo
morphe de cette culture. Dans plus de cent ans de recherches en Roumanie, dans la
Bessaral'lie et l 'Ukraine on a constitue de grandes collections qui ' totalisent presque
30000 pieces en ronde-bosse, ă quoi s 'ajoutent des dizaines de representations anthro
pomorphes peintes. La quantite impressionnante et la diversi te du materiei nous .
permet - selon nous - d'essayer de depister quelques-l:lns de principaux themes
religieux de la population <;:ucuteni-Tripolye.
.
Il est, peut-etre,..necessaire de preciser que les vestiges de cette culture se trouvent
dans 1 'est de la Roumanie, dans presque tout le teritoire de la Bassarabie et dans 1 'ouest
de l 'Ukraine. A partir des dmmees d4 non calibrees les limites chronologiques se
situent entre 3 750 et 2600 av. J.C. (Monah 1 987: 67-80).
De l'immense nombre de statuettes anthropomorphes des musees, plus de 90%
representent un personnage feminin (fig. 1 : 1 ) denomme par les archeologucs la
Deesse-Mere ou Magna Mater, des tennes qui ont aussi la signification de Terre Mere
(Terra Genetrix},. Ă partir des obscrvations de James Mellart (Mellatt 1 970: 167-1 68),
notre collegue S. Marinescu-Bilcu a mis en evidence deux hypostases de la Grande
Deesse: la matrone et la fiUe nubile (Marincscu-Bîlcu 1 974: 3 3 9-436). La difference
est argumentee par la gra ndeu r ct la position des scins (fig. 1 :6-7), detail anatomique
qui pcut ctre pli.S en COllSideration.
Sclon n�us, dans le cadre du grand them:!, Ia D6e se Mere, il y a pksicms
persormagcs o:1 hyposta�cs: la m�trone, lajcune fil le, la dcesse cncci l.c (fig. l :<i ,t) ct
I 'ai"ctJ c (fi;;. U). Le gcm'.i.;u" ti1cmc de l· Deessc- 1cre scmblc etrc partiq.1lier�mcut

comp! ' " ' C.. r-; 4' . , 1'1.}1 ! � c � ! s!;;nalC pq r r - q-.c: i ,- 1 ' )" fr·:Jt mc-s�rpcn l fj l ! i ap!l'll :•ff [,• · 1'
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deux statuettes de Răuceşti (Dumitroaia 1987:23-24) et 9c Dumeşti. Dans le

premier cas, l 'auteur de la decouvette a l'impression - et nous sommes d'accord avec
lui - qu'il a rcussi d 'identifier l 'espece Natrix natrix (le serpent de maison). Il y a

aussi d'autres cas d ' association e ntre la Grande Deesse et les eJements vegetaux ou

zoomorphes (Markevici 1981 :242-243). L 'association de la fertilite de la terre avec la

fecondite feminine est demontree par la presence des empreintes de cereales dans la

pâte des statuettes feminines (Passek 1 949: 145-146; Bibikov 1953 :206-2 1 0). L'espace
dont nous disposons ne nous permet pas d 'insister sur la signification profonde de ce

theme, mais il est evident que la sacralite feminine est dominante dans les idees et les
croyanccs religieuses des Cucuteniens.

A partir des dotmees statistiques, il semble que le deuxieme theme spccifique pour

la plastique anthropomorphe Cucuteni-Tripolye est celui de l ' homme. Les represen

tations masculines, surtout en ronde-bosse, atteignent 3%. Dans la phase Cucuteni A,

1 ' ho mme est presentc presque invariablcment en position assise, aux pieds separes. Le
sexe est clairement modele plastiquement. La position typique des statuettes mascu
lines n'estjamais usitee pour celles feminines. Dans les phases Cucuteni A-B et B, ce

type disparaît, ctant remplace par une statuette de type vertical, quelque fois massive,

d 'autrefois svelte (fig. 1 :5). Tant par la frequence plus reduite que par les dimensions

plus petites, l ' i mportance du personnage masculin semble avoir etc plus reduit que

celle du persomtage feminin. C ' est pourquoi dans la litterature roumaine on a utilise
,
le terme d 'acolythe-masculin, justement pour souligner le role subordonne de celui-ci.
Nous allons passer maintenent ă u n theme particulierement i11tcressant qui definit

plus clairement la structure anthropocosmique des idees 'rcligieuses des Cucuteniens.

Il s 'agit des representations androgynes (fig. 1 :2,4; fig. 2 : 5). Bien que l ' existence de

quelques statuettes ' 'â attributs aussi feminins que masculins'' soit remarquee depuis

longtemps (Mov�a 1 969: 17; Pogojeva 1 983 :75, 80), c ' est une timidite interpretative

i nexplicable qui a fait que le temte d 'androgyne soit evite. Nos collegues, Nicolae

Ursulescu et Victoria Batariuc, ont le merite d 'avoir ouvert la discussion sur cet
interessant sujet (U rsulescu-Batariuc 1 987 : 309-3 1 2).

C ' est facile ă reconnaître quelques statuettes androgynes â Mihoveni (fig. 2:4),

Cucuteni-Cetătuia, Mărgineni, Parincea etc. Les autres sont plus difficiles â etre
reconues.

A Duineşti, les caracteristiques feminines sont plus tirnidement esquissees.

Il y a aussi des statuettes assises qu'en position debout. Quelquefois, comme â

Mărgineni, le caractere androgr.ne est defini par le modelage plastique du sexe

masculin mais aussi par le marqu\ge des traits femiJ1Îns. D 'autrefois, les caracteris
tiques androgynes consistent dans la representation plastique du sexe masculin associee
avec des parures typiquement feminines: colliers. Pour eviter un malentendu, nous

allons mentionner que, parmi les milliers de statuettes examim!es par nous, on n ' a

jamais rencontre des representations d e colliers sur des statuette� typiquement masculines.

·

Les statuettes androgynes mentionnees peuvent representer une hypostase de la
Grande Deesse, mais pourraient etre aussi un personnage distinct; une divinite par

faitement capable d 'autoreproduction. Faute de mythes cucuteniens, .disparus pour
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toujours, nous ne pourrons pas etablkexactement laquelle de ces deux hypostases est
plus proche de la verite. Mais la premiere hypothese nous semble plus veridique parce
"l'androgynie est une formule archalque ct universelle pour exprimer la totalite, la
colncidence des contraires, la coincidentia oppositoruhl " (Eliade 1 957:2 1 5). Le meme
auteur note que "sont egalement androgynes les grandes divinites de la vegetation et. . .
de l a fertilite" (Eliade 1 957: 2 1 5).

Nous avouons que nous aurions ete surpris si, apres 1 'identification des premiers
trois grands themes de la religion cucuteni�nnc, l 'hierogamie avait ete absente. Il y a

plusieurs evidences materielles qui nous pennettent de soutenir 1 'existence du concept
d'hierogamie dans la plastique Cucuteni-Tripolye. Sur une vase a provisions de

Truşeşti est represente (fig. 3 : 6), dorsalement, un couple en accouplement (Petrescu
Dîmboviţa 1957: 1 1 , fig. 7). La scene est representee cinq fois sur Ia paroi du vase.
Comme d 'autres archeologues romains, nous considerons qu'il s'agit de Ia represen
tation d'un mariage divin, de Ia hierogamie. Une representation moins certe est celle

de Dum�şti (Maxim-Alaiba 1 987:fig. 1 3 ) oi1, toujours sur la paroi d'un vase a

provisions, il y a un couple (fig. 4 : 1). Le premier personnage, vu de dos, est clairement,
d'apres la maniere de modelage, feminin. Le deuxieme, vu de face, aux pieds large
ment separes, rappelle le modelage des statuettes masculines. Malheureusement, les
caracteristiques sexuelles de cette reprcsentation ne sont pas clairement marquces.
Enfin, une decouverte re(;ente de Scinteia, que nous ne pouvons pas illustrer, reprc
sente une couplc forme d 'une femme et d'un homme.

Les reprcsentations naturalistes de mariage divins sont co m p !Ctces par une reprc
sentation symbolique d 'une hieros gamos. Dans l ' ctablissement Cucuteni B tardif de
B ilcze Zlote on a decouvert, il y a plusieures annces, une plaque en os taillce en fonne
de crâne de taureau (fig. 2 : 1 ). Ce qui est interessant c'est quc sur le front du taurcau
a etc esquissee, par de petits trous, une silhouette feminine aux bms clevcs. Qu'il s ' agit
d'une reprcsentation feminine ct non d 'unc abcille (Gimbutas 1 982 : 1 R2- 1 90), commc
voyait Marija Gimbutas, cela nous est detnontrc par les quelqucs dizaincs de silhouct
tes feminines peintcs co rum c s sur la ceramiquc Cl)cutcni-Tripolye. Nous co ns iderons
qu'ă B ilcze Zlote il s'agit d 'un hieros gainos sy mbo liquc, l ' union cntre Ia Grande
Deesse et le taureau celeste (Markevici 1 98 1 :242).
Notre attention a etc a t ti ree par un petit groupe st11tuaire de K rini ci k i (fig . 1 : 9), el e

l 'etape Tripolye Bu - C1, qui represente une femme qui ctre i nt au sein un enfant. L e
meme thCmc (fig 2 : 2) est illust re l!ussi par le groupe de Ko�ilovtze (Pogojeva 1 98� ·
76, 95). Ces deux statuettcs fcmin.ines sont stylisces dans la m11nicre caracteristique
cucutcniermc, mais ellcs sont humanisccs par le geste protcctcur avec lcquel clic
ctreignent au sein l ' cnfant. II est bien clair qu' i l s 'agit (jcs reprcsentations de kurotro 
phoi . .Magna Mater, la dcesse de

la vie et de la mort, est dans ce cas la protcctricc ct
l ' allaiteuse de l 'enfant, la gcneratrice de la vie.

Enfin, le dernier thcme mis cn evidcnce par nous a etc sig na lc, il y a plusieurs
annees, par le prof. Lcvcque qui, discutant Ies origines du couple Dcmeter ct Chorc,
ccinsiderait avoir dcpiste dans la plastique des cultures Vinca et Cucutcni des prc
figurations de ces personnages mythologiqucs (Leveque 1 972 : 1 45-179). La piccc
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cucutenienne discutee par Leveque est la soi-disant fa�ade de temple de Truşeşti
(fig. 3 : 1 ), interpretee par les archeologues rouma ins comme une representation de

hieros gamos entre la Magna Mater et l ' acolythe masculin (Petrescu-Dîmboviţa
1 957: 10, pl. IV; Dumitrescu 1979:79). Leveque considerait qu'ă Truşeşti est reprc
sente un couple forme de mere et de fille. Il argumentait son interpretation su rtout par
Ies dimensions plus petites d'un des personnages (Leveque 1972 : 175). L ' hypothese
de Leveque a ete contestee (Dumitrescu 1 979:79). Nous allons apporter quelques
arguments ă I 'appui de l ' interpretation de Pierre Leveque. Sur les statuettes feminines
cucutennienes il est frequemment modele en argile ou peint un pendentif rhomboi:dale
(fig. 1 : 1 ) qui a son correspondence dans les soi-disant ido les en violon. Pam1i les
milliers de statuettes que nous avons examinees, nous n ' avons jamais remarque de tels
pendentifs en violon sur les statuettes masculines ni meme sur celles androgyncs.
Notre observation constitue un argument important ă l ' appui de l'hypothese de Pierrc
�
Leveque.
Rapellons aussi le fait que sur les vases des phases Cucuteni A-B et B il y a asscz
de representations peintes de la Grande Deesse. Sur trois fragments ceramiques en
provenance de l 'etablissement Cucuteni B de Brinzeni (fig. 3 :2, 5; fig. 4: 2-3) on
remarque des couples feminins encadrcs en metopes (Markevici 1 9 8 l :fig. 1 0 3 : 4 , 6,

1 0). Dans tous les cas, un personnage est plus grand, et l ' autre plus petit. Dans un cas, ·

les deux personnages se tiennent par la main, tandis que dans deux autres cas les
personnages ferninins ont une position rituelle, une ma in posee sur la hanche ct 1' autrc
ă la tete (fig. 4:2-3).
On pourrait mentionner encore duex pieces: une construction etrange formee d'un
recipient ă quatre pieds surmonte par deux figurines. La piece, provenant de Lipcani
(fig. 3 :4) a ete consideree jusqu'ă present un tronc au dossier anthropomorphise.
Comme on voit sur les illustrations publiees, il semblerait qu'il s 'agisse toujours d'un
couple feminin, mais nous en sommes moins decides. Pour une autre piece publiec
par V. Markevici, provenant de Costeşti (fig. 3 :3), on suppose qu'elle etait prevue
aussi avec deux figurines feminines (Markevici 1 9 8 1 :fig. 78 :4-). Pour nous, l ' exiştence
dans la plastique, la mythologie et l a religion de la population cucutenienne d'un
couple feminin - mere et fille - est certe. Si ce couple est une prefiguration de Demeter
et de Chore (Leveque 1 972: 1 75-1 79) c 'est une question ă discuter. Mais il faut tenir

corupte que la Magna Mater cucutenienne etait egalement une deesse de la terre et
une deesse de la vegetation. Sur quelques statuettes de Kosilov tze, sur le ventre sont
peints des elements vegetaux qui demontrent assez clairement quels sont les attributs
de cet etre (Pogojeva 1 983: fig. 30 :2).
En depit du delai trop court de temps mis ă la disposition, nous croyons avoir reussi
ă presenter les principaux themes de la religion de la population Cucuteni-Tripolye.
Il est interessant - mais nous ne pouvons y insister - que les six themes illustres se
retrouvent aussi dans les mythologies et les religions des epoques ultericures. Mais
nous ne pouvons pas terminer avant d' affirmer que nous avons l' impression que,
pendant le neo-Cneolilhique, dans le Proche Orient et le sud-est de 1 'Europe, ii y ava it,
en grandes lignes, des idees et des croy ances religieuses communes ou apparentces.
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Probablement, aprcs l'indoeuropenisation de ces teritoircs, les ancicnncs idces et

croyances religicuses ont constitue un substrat qui a donne une ccrtaine coloraturc a

la mythologie et aux rcligions ultcrieurcs. La probleme des hcritagcs de ! 'univers
spirituel neo-eneolithiquc a etc deja signale par Mircea Eliade ct il s 'annoncc comme

un domaine d ' i nvestigation promcttcur aussi pour les a rclu!ologues que pour les
1
historiens des religions .
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Fig. l Statuettes anthropomorphes de la culture Cucuteni-Tripolyc:
1 - D umeşti; 2 - Krutoborodintzi; 3 - Ko!:ilovtze; 4 - Luka-Vrublevetskaja;
5 - Bilcze Zlote; 6, 7 - Moldavie (localite inconue); 8 - Floreşti; 9 - Krini�ik� .
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Fig. 2

Statucttcs anthropomorphcs ct plaquc en os ( 1 ) de la cult urc
de Cucutcni-Tripolye: 1 - Bilczc Zlotc; 2, 5- KoSilovtzc;
3 - Krini�ika; 4 - Mihovcni.
·
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1

Fig. 3 Fa<;ade de te mple ( 1 ) , reprcsentations pcintes { 2 , 5) ,
rccipicnt a quatre pieds ( 4), piece a quatre p icds ( 3 ) , vase a p rovision (6)
de la culturc de Cucuteni-Tripolye: 1 , 6 - Tru�cşt i ;

2 , 5 - Brînzcni III; 3 - Costcşti;

,ţ - Lipcani

(gr. di f. )

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

.

.

'

.·

.·
. ·. ·. · . ·. · . . ·. ·
·

. : ·:·: �. ��,:��·:��f�.
: :-��-_ţ
.

·

: : �}

. ·. ,�;�
· .

.

'

.

.

- :f

··
.
. . · ·. .' ·...
;.� ·

��
2

, f1 i 1i h, ' . i,J ' I j)Î l.!
fî·-r·

( l ) CE

t'.� ti (!'J.

�..: L ud!<. <.' h;.
T t l 1 i ,IJ ;: t' - p·�: )

I ''PH � SCI!f.;li i..J lls pcin 'S

1 ..:1 �

)· ? .1 ·· l î.

zc n i

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

.

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

UN TOPOR DE ARAMĂ DESCOPERIT
lA TRIFEŞTI, JVD. NfAMŢ
de fŞtefan

Cuc@

etalurgia aramei a preocupat un mare număr de cercetători 1 , fapt
c�e demonstrează importanţa acesteia în aprecierea vieţii economi
ce şi spirit ':la le a comunit}iţilor preistorice şi chiar în realizarea unei
cronologii <ţ culturilor. De aceea publicarea oricărei piese de aramă,
indiferent că provine dintr-o descoperire fortuită sau dintr-un complex arheolo
gic bine definit, se impune atît pentru contribuţia la cunoaşterea metalu rgiei, cît
şi pentru îmbogăţirea cantitativă a repcrtoriului obiectelor de cupru, ceea ce
poate oferi o serie importantă de aprecieri de ordin istmic. Această ll,otivaţie
ne-a d eterminat să prezentăm în rîndurile ce urmează un nou topor cu "braţe în
cruce" provenit dintr-o descoperire fortuită.
Cu prilejul unei vizite în satul Tr ifeşti, jud. Neamţ, în apropiere de Roman,
am găsit în coleqia comunJlă un topor cu "braţe în cruce" (fig. 1 ) . Din infor
maţiile obţinute toporul a fo:;t descoperit în apropierea satului, întîmplător şi cu
ani în urmă, încît nu mai poate fi precizat locul şi nici descoperitorul. Precizăm
că localitatea Trifeşti se află la limita zonei subcarpatice, la contactul acesteia r.u
culoarul Siretului. Este posibil ca pc teritoriul acesteia, unde s-a semnalat o
staţiune preistorică dintr-o epocă neprecizată �, să existe o aşezare cucuteniană
din faza A-B sau B.
Toporul are profilul drept şi doar tăişul celor două braţe dispuse opus este
uşor curbat spre partea inferioară. Lungimea totală a toporului este de 0, 129 m
cu braţul vertical lung de 0,055 m şi cel orizontal de 0,047 m. Lăţimea tăişului

( 1 ) G. Chi l d e, The I>awn of European Civilization, 1927, p. 187 şi urm.; idem, The
Danube io Prehistory, 1929, p. 204 şi urm.; H. Schmidl, Cucuteni in der oberen
Moldau, Berlin-Leipzig, 1932, p. 59 şi urm.; Ee. Vu l pe , Ephemerris Dacoromana,
4, 1926-1927 ( 1 930), p. 18 şi urm.; I. Nestor, 22BerRGK, 1933, p. 78 şi urm.;
idem, SRIR, 1, 1954, p. 41 şi urm.; D. Berciu, Apulum, 1, 1939- 1940, p. 39 şi urm.;
M. Roska, Kozlcmenyek, II, 1942, 1, p. 15 şi urm.; F. Schubert, Germania, 43,
1965, 2, p. 274 si urm.; C. Renfrew, PPS, 35, 1969, p. 12 şi urm.; Al. Vu l pe , SCIV,
15, 1964, 4, p. 45 7 şi urm.; idem, Ă xtc und Beile in Rumănicn, Munchen, II, 1970.
(2) C. Moisil, BCMI, 3, 1910, p. 1 03.
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braţului vertical este de 0,038 m iar a cel ui ori zontal de 0,04 1 m. G a u ra pen t ru
coadă est e uşor conică şi nefin isată, avînd diamet ru! de 0,029/ 0,03 1 m. Pc partea
i n ferioară a toporului, gaura este prevăzută cu un m anşon rot unj it, înalt de 0,005
m şi asi metric, cu d iametru! exterior de 0,039/ 0,037 m. Greutatea toporului este
ele 413 gr. Piesa a re aspect masiv, cu grosimea braţelor, lîngă manşon, ega lă , de
0,022 m. Toporu l p rezintă asperităţi pe întreaga s up rafaţă, de la aşa num itele
"încreţituri de la tu rnare", precum cusătura provenită de la îmbinarea t i parul ui.
Existenţa acestora arată că toporul n u a fost fi n isat d upă turnare. Relat iv la
t u rnarea sa, aceasta s-a realiza t într-un tipar b ivalv, înch is, aşa cum s-a demon
s t rat pent ru asemenea piese1 , dovadă fii nd şi resturile bavuri i menţionate.
Deşi mic, masiv, fără eleganţa cunoscută a celor mai multe topoare cu "braţe
în cruce", exempl arul de la Tri feşt i-Ncam t arc a nalogii apro p ia te cu piese si
m ilare descoperite la Tîrnăviţa ş i Pctreşti1. Deci toporul cu " braţe în cruce"
prezentat de noi aparVne t i p u l u i J aszladany - varianta Petreşt i, cea mai răspîn
dită în aria fazelor Cucutcni A-B şi B3.
Î n ce priveşte întrebuinţarea topoarclor de a ramă cu "braţe în cruce" s-au emis
mai m ulte i potezc4 asupra cărora nu consideră m necesar să ne oprim. Tot uşi, u na
d i n t re acestea ne reţ i ne în mod deosebit atenţia. Este vorba despre ipoteza
colegului D. Monah privind complexitatea sem n i ficaţiei topoarclor de aramă cu
"braţe în cruce"5. El aderă la ipoteza depunerii lor vot ivc6 şi face o amplă analiză
a pict urilor eneo l i t ice el i n peştera Magurata 7 (Bulgaria ele nord-ves t) u n d e re 
prezentările an t ropomorfc feminine sîn t însoţite de reprezen tă ri phal icc �i dr·
topoare cu "braţe în cruce". Şi tot a ici, topoarele c n "b ra ţe în cruce" sî nt asucia te
cu simbolul solar. Pc această bază D. Monah consideră că t o poarele de arn m ;1 cn
"braţe în cruce" a u avut un ro l în ceremoniile magico-religioasex.
În ansamblul p icturilor de la Magu ra ta, datate la jumătatea m i lcn i tJl :Ji l ' l
î.e. n.9 ceea ce n i se parc nouă esen� ial est e reprezentarea simbol u l u i s o l a r l1<;oc ·ht
cu reprezentări an tropomorfc femi ni ne şi masculine. Acca�; r ă reprc'zcnl :: t,·, Î\l
care apar şi topoarele cu " braţe în cruce", vine în splij inul con finn�lrii lpot.:z�i
noastre privind existenţa cultului Ul·a nic în eneol i tic, asu p ra căruia ne-<lm o p r i t
cu prilej u l prezentări i u nor complexe ri tuale cucutcniene.
----·· ------

( 1 ) N . V.

Rîndina, J > rcv ncj vnec mcta l l ohrahatîva i�l'e prcis tvostvo ,·ostnl ' i n oj i

Moscova, 1 97 1 , p . 9 9 ş i unn.
SCIV, 1 5 , 1 96 i, 4, p . 4 6 1 , fig. 3/6; idPm, SCIV, 24, 1 9 7 .'1 , 2, p . 224, fig.
2, nr . 1 4, 16.
(3) I bidem, p. 277; D . Mona h, J\l e m A n l i(J, X I I -X I V, ( J 980 - 1 9H2 ) , 1 %6, p. 3 -f .
(4) Vezi nota 1 .
('i) D . Monah, op. c i t .
((,) Al. Vu lpe, SCIV, 2 4 , 1 973, 2, p. 2:"U-2Jc1 .
(7) Em. Anali, Bol l e t i n o d('l Ccntro Cmu n n i d i S t u tl i i " i�,!o.id, I Y 7 i , 1 · . 1:.\ � ! 1 1 ' ! 1 1 .
(li) D . Monah, op. cit.
(9) 1-'111. /\nali, op. cit., p . 83 şi urm.; U . M on a l 1 , f ' a ' JJi• . , , 'y 1 1 , 1 '17. > . p . .� • �Enopî,

(2J

Al.

Vulpe,
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VNE HACHE EN CVIVRE DECOWERT A TRIFEŞTI,
DEP. DE NEAMŢ
Resume
L 'autcur prcscntc unc hachc cn cuivrc

a tranchant opposc de typc Jaszladany .

variat]tc Pctrcşt i decouvcrt par hasard dans le villagc Tr i feşt i dep. de Neamţ, misc
,

,

cn rclation avcc l ' horizon cronologiquc Cucutcni A-8 el 8 .

Explication d e figure
1 . La hachc i1 lranchanl o ppose d e Tri rc� t i - N ca m \ .

hg.

- 11

Fig. 1 Toporul cu braţe în cruce la Trifeşti-Neamţ.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/

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

NOI DESCOPERIRI ARHEOLOGICE ÎN
AŞEZAREA DIN SECOLELE V-VI I
DE IA DAVIDENI-NfAMŢ.
de Ioan Mitrea
şezarea din epoca formării poporului român de la Davideni, din punc
t u l La izvoare-Spieşti, s i t uată pc terasa j oasă din dreapta rîului
Moldova, la cea. 1 ,5 Km nord de satul Davideni, corn. Ţibucani, jud.
Neamt. a fost semnalată în 1 969 cu prilejul unui sondaj care avea drept
scop precizarea contextului arheolo�ic c<; putea fi pus în legătură cu un colier
hastarnic, descoperit întîmplător aici .
Cercetările arheologice sistematice efectuate la Davideni în anii 1970- 1979 au
2
avut drept principal rezultat descoperirea unei întinse aşczclri din sec. V-VI I .
3
După o întrerupere, de cî\iva ani, cercetările au fost rcluatc începînd din anul
1986 si
' continuate în 1 987.
În campaniile din 19864 şi 1987 a fost cercetată o nouă suprafată situată la
nord de lacul de acumulare, respectiv la nord de secţiunile nr. V I I I şi IX cercetate
( 1 ) M. Babeş, 1. Untaru, în Dacia, N.S. X I I I , 1 969, p. 283 şi urm.
(2) Pentru rezullatcle cercetarilor arheologice din anii 1 969- 1 979 de la Davideni,
apaqinînd aşezilrii din secolele V-VI I , a se vedea: 1 . Mitrca, în MemAntiq, I I ,
1970, p . 345-370; idem, în Studii ş i cercetări ştiinţifice, Seria istorie-filologie,
Institutul pedagogic Bacau , 1 972, p. 5-22; idcm, în SCIVA, 30, 1 979, 2, p. 1 45 - 1 62;
idcm, în Carpica, X I I , 1 980, p. 59-73, 75-82, 1 0 1 - 1 29 şi ilustratia cu materiale de
la Davideni; idcm, în MemAntiq, VI-VI I I ( 1 974-1976), 1 98 1 , p. 65-92 şi 1 9 planşc
cu ilustratii; idcm, Carpica, XVI I , 1 985, p. 20-25.
(3) întelcgînd importanta ccrcctilrilor arheologice din aşezarea de la Davideni pentru
cunoaşt erea epocii de formare a poporului romiln, conducerea Complexului
M u zcal Neamt, în ale c�rui colcqii intr� şi ma terialele descoperite, a acordat,
înccpiml d i n ) ()�;(, , fon d m i l c necesare con t i n u ă r i i s::ipil t u rilor, fapt pentru care
ad u ce m m u l ! u m i r i l c noastre şi pc aceasti1 cale.
(4) L t r;m1 pania de �;'ip;l i tl l i ;:rllcologicc d i n J 9g(, a pm t i cipat şi Marius ll kxia n u ,
fi i n d u - n e

d�

U l -,

r<· ; t ! ;:_i u i l JI _
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1
în prima etapă . Prin săpăt urile întreprinse în cele două campanii a fost cercetată
2
o suprafaţă de cea. 1 .000 m (secţiunile de l a nr. X LV la nr. LI şi casetele
.corespunzătoare complexelor de locuire), din aşezarea apaqinînd sec. V-VII
(fig. l ).
Din punct de vedere stratigrafic, în sectorul cercetat în anii 1986 şi 1987, s-a
constatat că după stratul actual, a rabil, cu o grosime de cea. 0, 1 5 -0,20 m, urmează
un strat de pămînt brun măzăros a cărui grosime variază, în funcţie de înclinarea
terenului, între 0,1 1 -0,22 m. Din partea superioară a acestui strat pornesc com
plexele de locuire aparţinînd aşezării din secolele V-VII, fără a fi vorba de un
nivel arheologic continuu. Spre baza acestui strat, sporadic, apar material(! geto
dacice. Sub stratul de pămînt brun-măzăros, urmează un nivel cafeniu, în care
apar m ateriale aparţinînd hallstattului tîrziu şi epocii bronzului (cultura Noua).
Sub nivelul de pămînt cafeniu urmează pămîntul galben, steril din punct de
vedere a rheologic.
Ca şi în suprafaţa de teren cercetată pînă în 1 979, şi în sectorul investigat în
anii 1 986 şi 1987, cel mai bogat orizoqt arheologic este cel aparţinînd aşezării din
secolele V-VII.
Prin săpăturile arheologice din anii 1 986 şi 1987 au fost dezvelite încă cinci
locuinţe de tipul celor cu podeaua uşor adîncită în pămînt, de forme �i dimensiuni
asemănătoare, avînd aproximativ aceeaşi orientare, cu faţa spre sud, respectiv cu
in trarea dinspre malul cu izvoare de apă potabilă. Locuinţele descoperite în acest
sector, notate Lzs, L26, Ln, Lzs şi L29, sînt situate în două şiruri paralele (fig 1.).
Locuinţa nr. 25 (fig. 2; 3/1 ) a fost descoperită în 1 986 în secţiunea XLVII. În
această secţiune înLre metrii 1 1 ,40 şi 1 2,30, spre peretele de sud, de la -0,40 m au
apărut mai mulţi bolovani, în pămînt de umplutură, ind icînd o instalaţie de foc.
Aproximativ pe mijlocul secţiunii s-a surprins latura de nord a unei locuinţe de
tipul celor parţial adîncite în pămînt. Continuîndu-se săpătura s-au descoperit
resturile unui cuptor din bolovani de rîu şi marginea de nord a locuinţei, care a
fost notată Lzs.
La vest de locuinţa Lzs, foarte puţin suprapunînd această locuinţă au apărut
marginile altei locuinţe precum şi bolovani dintr-o instalaţie pentru foc. Această
nouă locuinţă a fost notată L26.
Pentru surprinderea limitelor celor două locuinţe s-a deschis o casetă mare,
pe latura de sud a secţiunii menţionate (fig. 2), păstrîndu-se, iniţial, doar un
martor pentru profil.
Locuinţa Lzs este de dimensiuni mari în plan orizon tal (fig. 2), de forma
rectangulara, avînd colţurile uşor rotunjite. Podeaua locuinţei se află la 0,7 1 m
spre latura de sud şi la -0,78 m spre latura de nord. Mai adîncă deci, uşor, spre
spatele locuinţei, podeaua nu a fos t l us t ruită ci doar bătătorită. Fiind mult

( 1 ) Pentru cerccli!rilc din anii 1 969- 1 979 a se vedea planul general al sapillurilor de la
Davideni, în Carpica, X I I , 1 980, planşa V.
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adîncilă în pămîntul viu, argilos, podeaua s-a bătătorit bine, fiind destul de
netedă, motiv pentru care, probabil, n u a mai fost nevoie să fie lipită.
Pe latura de n ord a locuinţei. s-a _găsit o laviţă, aproximativ triunghiulară în
plan, mai lată spre spatele cuptorului. Laviţa, păstrată în pămînt cruţat la ame
najarea locuinţei, era mai înaltă cu cea. 0,12 m faţă de podea.
Spre colţul de nord al încăperii, la o distanţă de cea. 0,40 m faţa de latura de
est a locuinţei şi respectiv la 0,65 m faţă de peretele de nord, a fost construit un
cuptor mare din bolovani de rîu.
La colţurile de est şi vest, precum şi pe mijlocul laturilor de est, vest şi nord,
în ultimul caz în faţa laviţei, s-au descoperit gropile u nor furci de lemn, ce au
avut rolul de a susţine pereţii şi acoperişul casei. Gropile de furci se adînceau cu
cea. -0,1 6 la -0,21 m faţa de nivelul podelei. Diametru! gropilor şi respectiv al
furcilor varia între 0,25x0,27 m şi 0,25x0,45 m.
Î ri umplutura locuinţei s-au găsit cărbuni din lemn de esenţă moale, precum
şi multă cenuşă, fapt ce ne det�rm ină să apreciem că pereţii casei erau din bîrne
de esenţă moale, fixate pc furci, iar acoperişul în două pante, probabil din papura
fixată pe un cadru uşor din lemn . ·
Intrarea în locuinţă se făcea pc lat ura de sud, unde s-a surprins o treaptă, mai
înaltă cu 0, 16 m faţă de podea (fig. :\!1 ). După cum am mai menţionat, spre colţul
de nord a l locuinţei la oareca re <J i q anVl de pereţi, a fost amenajat un cuptor, de
di mensiuni mari, din bolova n i dl' rfu . Cuptorul avea gura spre interiorul locuinţei
respectiv spre sud (cf. planul lou1 i nţei Lzs şi respectiv al cuptorului, fig. 2). La
haza cuptoruhli s-au folosit bolovani mai mari. Deşi avea prăbuşită partea supe
rioară, marca cantitate de bolovani aflată pc podea ne determină să apreciem că
acest cuptor a avut boltă. De fapt în interior, partea pastrata, indica un început
de boltă. La exterior cuptorul avea forma unui paralelipiped. Pere\ii intcriori ai
cuptorului înconjurau o v � tră ovoidală, mult adîncită în podea. Vatra cuptorului
era puternic arsă. Sub stratul zgurificat, pămîntul era ars pc o adîncime de 7-8
cm, dovadă a folosirii îndelungate a cuptorului.
Inventa r ul descoperit în locuinţa Lzs este relativ bogat deşi consta din două
categorii de materiale, respectiv material osteologie şi ceramica. Dacă de la păsări-
s-a găsit un singur os de găină domestica, de la mamifcre domestice s-au găsit mai
multe oase provenind de la �n munăr mare de i ndivizi (cel puţin opt tauri ne, două
porcine şi o ovină) 1 .
Ceramica este reprezentată prin cele două categorii, frecvent întîlnite, respec
tiv ccramica lucrată la roată şi ceramica confccţionată manual. În Lzs, caz rar
în tîlnit pînă acum la Davideni, precum şi în alte aşezări contemporane, predo
m ină ccramica lucrată la roată. Fragmentele descoperite provin din cel puţin opt
cxcm plarc, dintre care două s-au întregit (fig. 6/1 -2; 7/1 , 3 ). Vasele l ucrate la roată
s i n t reprezentate d e borcane, de dimensiuni mici şi m ij locii, confecţionate dintr-o
·.

( 1 ) Sergiu l laimovici,

ln Carpica, X V l i i - X I X

( 1 986- 1 987), 1 987, p. 252.
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pastă bună; cu nisip în compoziţie şi mai rar cu microprundişuri. În unele cazuri
buzele sînt uşor răsfrînte(fig. 6/2; 7/1 ) , dar deseori gura vaselor este trasă i'n
interior, dlamentrul gurii vasu lui fiind puţin mai mare decît d iametrul bazei (fig.
6!1; 7, 3). La vasele borcan care au gura trasă în interior, buza este dreaptă sau

uşor teşită. Toate vasele lucrate la roată au fost ornamentale in partea superioară,
de regulă intre gură şi umăr, cu striuri văi urite (fig. 8/2, 3; 1 1!5), dar mai ales cu
motive constînd din caneluri orizontale (fig. 6/1 , 2; 7/1, 3; 8/1 , 4, 5; 1 1 /1 -3, 6).

Vasele cu striuri vălurite au, de regulă, buza răsfrintă, iar s ub buză cîte o nervură
(fig. 8/2, 3). În unele cazuri buza are în i nterior o şăn tuire (fig. 8/2). Aproape
toate vasele borcan, l ucrate la roată, prezintă in interior "coaste", evidente,
urmare a prelucrării la roată. Toate vasele lucrate la roată au fost arse in cup
toare, in unele cazuri a rderea s-a făcut oxida nt, în a lte cazuri a fost o ardere
reducătoarc. În cîteva cazuri fragmentele prezintă urme de ardere secundară, pc
vatra cuptorului. Aceste fragmente s-au găsit sub pietrele prăbuşitc din cuptor.
Ceramică lucrată la roată, asemănătoare celei din Lzs, a mai fost descoperită
în aşezarea de la Davideni, doar in stare fragmentară, în unele locuinţe dczvclite
1
anterior . Această ceramică este neindoielnic de factură autohtonă. Unele din
elementele caracteristice ale acestei categorii de ceramică se întîlnesc încă la
2
ceramica din sec. V de tip Costişa şi pe u n plan mai larg in ceramica din
complexele de tip Bra tei i -Cireşanu-Costişa. Nu meroase sînt asemănările intre ·
ceramica lucrată la roată de la Davideni si ceramica lucrată la roată de la Bu
'
3
d u reasca IV, din n ivel u l cel mai vechi Ipoteşti-Cîndeşti , respectiv nivelul
4
Ipotcşti-Cîndeşti i il, datat cu monedă din a doua j umătate a sec. V e.n. Am
insistat asupra ccramicii lucrate la roată, din locuinta Lzs , făcînd şi unele analogii
cu ceramica din cîteva complexe bine încadrate cronologic, pentru a dovedi că
această categorie ceramică sprijină datarea locuinţei respective şi în speţă a
începu tului aşezării de la Davidcni la sfîrşitul sec. al V-lea şi inceputul sec. al
VI-lea.
În locuinţa Lzs s-au găsit şi fragmente ccramice care provin din vase borcan
cu mina. De regulă sînt vase l ucrate din pastă grosicră, arse neuniform, in aer,
probabil chiar pc vatra cuptorului din locu inţă, sau in cuptoarele situate în a fa ra
5
locuinţelor folosite şi pentru copt piine . Aceste vase au fundul mai gros decît
pereţii şi gura mai mare ca baza, avind buza deseori răsfrintă (fig. 1 1/7). Cîteva
fragmente, aflate în partea de sus a umplu t urii, provin din vase de mici d imcn-

( 1 ) Ioan Mitrea, în MemAntiq, VI-VI I I , ( 1 974-1976), 1 98 1 , p. 76-77; fig. 5/8; 6/4, 1 1 ;
1 0/3, 5 ; 1 1/4-6, 1 0, 1 2, 1 3; 1 3/2, 4, 6, 7.
(2) Dan Gh. Tcodor, V. Ci!pitanu şi 1 . Mitrca, în Carpica, 1, 1 968, p. 239-242; fig. 4/ 1
şi fig. 5/l , 6.
(3) V. Teodorescu, în SCIV, 1 5 , 1 964, 4, p. 489.
.
(4) l dcm, în Anuarul Muzeului de istorie şi arheologic Prahm·a, S tudii şi cercetări,
1, 1 984, p. 53.
(5) Ioan Mitrca, op. cit., p. 70.
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siuni, avînd gura trasă în interior, de aspectul u n u i ou tăiat (fig. 1 1 /4). Această
formă de vas a fost pusă deseori în legătură cu ceramica slavă a rhaică. Forma
seamănă însă cu cea a vaselor lucrate la roată, de factură autohtonă, cum sînt
chiar cele din Lzs, aşa încît rămîne de văzut dacă această formă de vas trebuie
pusă totuşi exclusiv pc seama slavilor. Nu este exclus însă ca fragmentele în cauză
să fi fost antrenate, prin lucrările agricole, încă din vech ime, d i n u mplu tura
locuintei alăturate, respectiv din locuinta L26, care înt r-adevăr, cum vom vedea,
con t i nca ceram ică de tip s l av. Tot d i n categoria vaselor l u cra te cu mîna
mcntionăm cîteva fragmente d e tigaie (lipsie), din care s-a întregit un exemplar
(fig. 6/4; 1 0/5). Sînt tipsii cu fundul subtire, marginile uşor ridicate, drepte în
exterior. Din aceeaşi categoric, a ceramicii lu � ratc cu mîna, face parte şi un pahar
(fig. 7/2; 8/6), cu marginile uşor răsfrîntc. In i nterior, mai ales pc fund sînt
prezente pete şi resturi de oxizi, indicii că a fost folosit drept crcuzct.
Prin inventarul său caracteristic, în primul rînd atributele intri nseci ale eera 
micii lucrate la roată, locui nta Lzs apaqinc nivelului vechi al aşezării de la

Davidcni, nivel ce poate fi încadrat într-o perioadă cuprinsă între a doua j u mătate
a sec. V şi prima j u mătate a sec. VI. Foarte probabil că această locuintă apaqinc
ultimelor decenii ale sec. V şi primelor decenii ale sec. VI c.n.

După cum s-a mai mentiona t, la vest de Lzs a fost descoperită u altă locuintă,
notată L26.

Locuinta nr. 26 (fig. 2; 3/1 ) a fost descoperită tot în 1 986, în S XLVII. Este de
dimensiuni mici, avînd tot o formă rcctangulară în plan orizontal şi col turile uşor
rotunjite. Spre est locuinta L26 a suprapus putin marginea de vest a locui ntei Lzs .
Podcaua locuintei L26 era p u t i n adîncită, fi ind m a i ridicată c u cea. 0,20-0;29 m
fată de nivelul podelei din Lzs. Din momen t ce suprafata locuintei L26 s-a extins
putin peste suprafata gropii locuintei Lzs, înseamnă că în momen tul const ruirii
locuintei L26, locuinta Lzs era d ist rusă şi groapa în bună măsură acoperită. La
L26 nu s-au surprins gropi pentru furci. Intrarea probabil era tol pc latura de sud,
din fata gurii cuptorului. Spre col tul de nord a l· locuintei, la m ică distantă de
pere\i, a fost amenajat un cuptor din bolovan i (fig. 2; 3/1 ). Cantitatea mare de
pietre prăbuşitc, arcuirca în in terior a peretilor păstrati "in situ", ne determină
să a preciem că a fos t, şi în acest caz, un cuptor cu boltă. La baza cu ptorului s-au
folosit bolovani mari. Vatra cuptoru lui, albiată uşor, p rezen t a o crustă alhicioasă
A
de cea. 1 cm, sub care pămîn tul era ars pc o adîncime de cea. 3 cm. In exterior
cuptorul avea o formă paralclipipcdică, cu peret ii drepti la bază şi u�or arcui ti în
partea superioară, formîml bolta.
I nventarul descoperit în Lz(, este sărăcăcios. Mcntionăm mai m u lte oase de
mamifcre domestice (tau rinc, pon.:inc, ovicaprinc şi cabalinc) şi c teva oase de
1
ccrb . Din metal a m i n t im un cutit din fier fragmentar (fig. 14/5). In fata cupto
rului, pc podea, s-a găsit un vas spart, respectiv u n borcan lucrat cu mîna, din

}

( 1)

Sergiu l l ai moviri, op. rit . , p.

252.
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pastă grosicră, avînd fundul gros, umerii contura ţi, gura aproape drea p t ă (fi g. 6/.\
7/4). Pc lîngă acest vas, în umplutura locuinţei, s-au mai găsit doar cîteva mici
fragmente ccramice, provenind tot din vase l ucrate cu mîna.
Vas ul borcan (fig. 6/3; 7/4) din Lz6 aparţine ceramicii d e factură slavă arha ică.
întîln ită a tît în spaţiul est-carpatic al României, ca de exem plu la Si pot-Suceava 1 ,
3
2
Botoşana , Bacău-Curtea dom nească , precum ş i în numeroase aşezări d i n R.
5
4
Moldova ş i Ucraina . Vasul de la Davidcni se apropie mai mult de vasele de tip
6
Penkovka .
După cum s-a mai spus, locuinţa Lz6 supra punea puţin, spre est, marginea de
vest a locuinţei Lzs. Această suprapunere ne arată clar că Lz6 este mai nouă decît
locuinţa Lzs. Cum Lzs se adîncca mai mult, faţă de Lz6, trebuie să admitem că în
momentul construirii locuinţei Lz6, groapa locuinţei Lzs era deja astupată pînă
la nivelul de călcare. Dacă admitem ca. locuinţa Lzs a fost distrusa., probabil prin
incendiere, avînd în vedere inventarul ccra mic foa rte bogat, precum şi res turile
de cărbuni şi cenuşă, înainte de mijlocul sec. a l VI-lea, cum parc a indica şi analiza
materialului ceramic, locuinţa Lz6 nu a fost construită înainte de jumătatea
veacului amintit Avînd în vedere tipul de vas slav întîlnit în această locuinţă,

destul de arhaic pentru regiunile noastre, considerăm că locuinţa L26 a fos t
amenajată cel mai devreme în primele decenii a l e celei de-a doua j um i\ t ăţi a sec.
al VI-lea. Dacă Lzs, p ri n inventarul său, este sigur locuinţă autoh tonă, Lz6 poate
fi pusă pe seama slavilor. Datarea locuinţei Lz6 în primele decenii ale celei de-a
doua j umătăţi a sec. al VI-lea ar fi o dovadă a aşezării slavilor încă din acea epocă
în regiunea centrală a Moldovei, respectiv la limita es tică a regiunii s ubca rpatice.

Locuinţa nr. 27 (fig. 3/2; 4) surprinsă parţial în 1986, în S XLV I I , a fost
dezvelită în 1987 prin desch iderea unei casete, pc laturile de nord şf s ud ale
secţiunii, între metrii 24,50 şi 30,50 (fig. 4) . Locuinţa L27 este de tipul celor cu
podeaua mai mult adîncită în pămînt, un bordci de dimensi uni mari . S-au p u t u t
constata două faze d e construcţie, respectiv faza construcţiei iniţiale ş i o refacere
şi redimensionare a locuinţei.
Iniţial, locuinţa a avut s uprafaţa de dimensiuni mari, cu latu rile de cea.

4,25x4,25 m. Pe mijlocul laturii de nord, care era uşor rotunj i tă, a fos t un cuptor

( 1 ) Mircea D. Matei, SCIV, X, 1959, 2, p. 4 1 2; Dan Gh. Teodor, Balcanico-Slavica,
1972, 1, p. 3 1 , fig. 2/1 , 3, 9.
(2) Dan Gh. Teodor, Civilizaţia romanică de la est de Carpaţi în secolele V-VII e.n.
Aşezarea de la Botoşana-Suceava, Ed. Academiei, Bucureşti, 1984, p. 59; fig.
40/1; 43/1, 7-8.
(3) Ioan Mitrea şi Al. Artimon, în Carpica, IV, 1 97 1 , fig. 1 1/4; 15/5; 19/3.
(4) 1. A. Rafalovici, Slavinae VI-IX vv, v Moldavii, Chişinău, 1972, p. 135- 137, fig:
23/1-2, 4, 9; p. 149- 1 50.
(5) V. P. Petrov, MIA, 1 08, 1 963, p. 16-36; 1. P. Rusanova, MIA, 176, 1974, p. 93-96.
(6,) O. M. Prihodniuc, în Etnoculturnaia carta territorii Ucrainskoi SSR v tîs. n. e.,
Kiev, 1985, p. 89, fig. 16/1 1 .
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Mitrea

uşor alveolată în podeaua locuinţei, care spre colţul de nord era mai ridicată decît
restul podelei. Sub crusta albicioasă a ve trei de 1 ,5 cm urma un s t rat de pă mînt
ars la roşu de cea. 3,5 cm. La gura cuptorului Cz şi între pietrele răvăşite s-au
găsit cărbuni şi m ultă cenuşă.
Inventarul locuinţei Lz7 este relativ bogat şi variat. Pe lîngă resturile osteolo
1
gice fau nistice , menţionăm ceramica lucrată -cu mîna şi la roată, precum şi cîteva
obiecte. Pentru cronologia şi respectiv p recizarea etapelor de folosire a locuinţei
sînt importante fragmentele ceramice aflate între pietrele celor două cuptoare.
Astfel între pietrele prăbuşite din Ct s-au găsit fragmente ceramice lucrate la
roată, din pastă nisipoasă, aspră, de culoare cărămizie, ornamentale (fig. 10/4, 5),
provenind din vase de tipul celor caracteristice etapei de început a aşezării de la
2
Davideni, etapă încadrată între sfîrşitul secol ului al VI-lea e.n. Şi între pietrele
prăbuşite din Cz s-au găsit cîteva fragmente ceramice lucrate la roată, din cate
goria specifică primului nivel de locuire (fig. 1 3/2, 5) dar în zona acestui cu ptor
numeroase au fost fragmentele ceramice lucrate cu mîna, provenind din vase
borcan (fig. 1 0/2, 3; 12/2-4, I l ; 1 3/27), sau tipsii (fig. 1 0/1 ; 1 2/12; 13/1 1 - 1 3), care
pot fi atribuite larg secolelor VI-V I I .

Î n umplutura locuintei Lz7 s - a u găsit n umeroase fragmente ceramice din vase
borcan şi tipsii lucrat cu mîna, dar şi din vase borcan lucrate la roată. În
ansamblu în Lz7 s-au găsit fragmente din cel pul,in 12 vase borcan lucrate cu mîna,
din pastă grosieră (fig. 9/1 , 3, 6). Sînt borcane care au fundul mai mult sau mai
pu\in îngroşat (fig. 1 2/1 1 ), buza deseori răsfrîntă (fig. 1 0/2; 1 2/2, 3), dreaptă (fig.

�

1 2/4) sau chiar trasă uşor în interior (fig. 1 3/8). Fragmentele de tipsie provin din
patru exemplare, de diferite mărimi, avînd fundul uneori mai gros, alteori mai
subţire, marginile aproape drepte sau răsfrînte, evazate (fig. 12/12; 1 3/1 1 - 1 3).
ReVne a tenţia un exemplar d e mici dimensfuni, cu diametru ! de 1 15 mm, avînd
fundul relativ subţire, marginea scundă şi dreaptă în exterior, ornamentat cu un
motiv incizat înainte de ardere, constînd din 1 2 raze dispuse aproximativ uniform
pe suprafaţa circulară a tipsiei (fig. 9/5; ltl/1 ) . Decorul de pe această tipsie,
descoperită între pietrele prăbuşite d in C2, poate fi pus în legătură cu semnele
de origine magică simbolizînd puterea soarelui. Asemenea semne cu semnificaţie
3
magică , avînd diferite forme şi fiind realizate însă în relief, sînt întîlnite frecvent
4
pe ceramica din epoca feudală timpurie .
În locuinţa L27 s-au găsit şi cîteva fragmente ceramice care provin din cel puţin
patru vase borcan lucrate la roată, din pastă bună, nisipoasă de culoare cărămizie,

(1) Vezi Sergiu Haimovici, în articolul urmator.
(2) Ioan Mitrea, op. cit., în MemAntiq, VI-VI II, p. 88-89.
(3) Maria Comşa, SCIV, XII, 2, 196 1 , p. 291-297.
(4) Gh. Ştefan, l. llarnea, Maria Comşa, Eugen Comşa, J)inogetia, 1 , Ed. Academiei,
llucureşti, 1967, p. 206; Maria Comşa, Cultura materială veche românească.
Aşezările din secolele VIII-X de Ia Bucov-J>Joieşti, Ed. Academiei, Bucu re şt i,
.
1978, p. 94-97.
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ornamentale cu nervuri şi cancluri incizatc (fig. 9/2; 1 0/4, 6; 1 2/6; 1 3/2, 5).
D i n totalul ccra m ici i descoperite în L27. 80% apaqine categoriei l ucrate cu
mîna, iar 20% categoriei lucrate la roată.
În umplutura locu i nţei s-au găsit şi cîteva obiecte din os şi din fier. A'itfel , în
colţul de est al locu i n \ei, în umplutură, s-au găsit mai multe fragmente dintr-un
pieptcne din os cu d i n ţ i b ilaterali. Plăselele erau prinse cu n i turi din fier
(fig. 1 4/1 ). Este al doilea pieptene d i n os, cu dinţi bilaterali, descoperit în aşeza
rea de Ia Davideni, după exemplarul, deosebit de i nteresant, găsit în 1974 1 .
Analiza i nventa rului aflat în Lz7 ne ajută la încadrarea cronologică a acestei
locui nţe. Astfel, fragmentele ceramicc di n vase borcan lucrate la roa�ă, d i n pastă
nisipoasă, aspră, decora te cu striuri şi nervuri, aflate între pietrele prăbuşite d i n
cuptorul C1 , sprij ină d a tarea primei faze de construqie şi respectiv de folosire a
locuin ţei între sfîrşirul sec. al V-lea şi primele decenii ale sec. al V I-lea. Unele
vase borcan şi tipsii, prin caracteristicile lor i n trinseci, permit datarea fazei a
doua a locuinţei Ln în primele decenii ale celei de-a doua j umătăţi a sec. al VI-lea
c.n . , poate în momentul primelor contacte cu elementele de cu ltură materială
slavă arhaică. Această apreciere arc în vedere prezenţa unor fragmente ceramice
care provin din vase borcan , lucrate cu mîna, care pot fi puse în legătură cu slavii.
În ansamblu însă locuinţa Ln apaqinc fazei vechi din aşezarea de la Daviden i,
fază datată între sfirşitul sec. al V-lea şi mijlocul sec. aiVI-Ica c.n . , sfirşitul fazei
vechi situîndu-sc în momentul în care au loc, .aici , primele contacte între cultura
ma terială autohtonă, romanică şi clcmcntclc de cultură veh iculate de grupurile
de slavi, răsăritcni în spaţiul est-carpatic al României.

Locuinţa nr. 28 (fig. 5/1 ) a fos t descoperită în 1 987 înspre capătul de est al
SCC\iunii S LI, între metrii 3,50-9,00. Pentru dezvelirea integrală a suprafc\ei
locu inţei a fost deschisă o casetă pc laturile de nord şi sud ale scqiu nii.
Locui nţa Lzs este de tipul celor cu podea ua puţin adîncită în pămînt, de formă
rectangulară în plan orizontal, avînd colţurile mai mult sau mai puţin rotunjite.
Suprafaţa locuinţei este relativ mare, laturile fiind de cea. 5,25x3,60 m. N u s-au
găsit gropi de la stîlpii de s us\inere a pereţilor şi acoperişului. Este posibil ca
aceste furci să fi fost înfipte în a fara pcrirpctrul u i gropii, mai mult în pămîntul
arunca t pc mal, u rnele acestor stîlpi (furci) d ispărînd prin aplatisarea pămîntului.
Mai puţin probabilă mi se pare folosirea unor tălpici de lemn pentru susţinerea
pereţilor şi acoperişului. Avînd în vedere forma şi d imensi unile s u prafeţei lo
cui n ţei este de pres upus cii acoperişul a fost construit în două pa n t e. Atît pereţii
cît şi acoperişul a fost construit în două pan te. Atît pereţii cît ş i acoperişul au
fost realizaţi din lemn, la pereţi folosindu-se bîrne, probabil lutu i l e în i n t erior,
iar la acoperiş un cad r u de lemn peste care se pu neau păioase (st u f şi alte resturi
vcgetalc). Podca u a locu i n \ei nu a fost lutuită, ci doar bătătorită. Pă mîntul de
umpl u t ură din g ro a p :� loc u i n ţei era negru, cu m u lţi pigmenţi de cărbuni, probabil

( 1 ) IP:IIl M i l t-ca, r1p. c i l . l ' · ;;o ii ! ; l ig. 1 1-: .
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urmare a distrugerii locuin\ci prin incendiu.
În col\ul de nord al locuin\ci se aflau restu rile unui cuptor din bolovan i de rîu
şi bulgări de conglomcratc cu prundiş. Vatra cuptorului a fost amenajată pe un
pat de pămînt, uşor înăl\at fată de podea, cru\at la săpare (fig. 2/1 , cf. profilul).
In spate, spre latura de nord a locuintei, cuptorul era lipit de perete, dar între
marginea de est a cuptorului şi peretele locuin tei era o distan\ă de cea. 0,40 m.
La bază pcrc\ii cuptorului înconjurau o vatră de formă ovoidală, arsă la roşu 11c
o grosime ce varia între 1 ,5 şi 3 cm.
Î n umpl utura gropii locuin\ei, dar mai ales intre pietrele prăbuşite din bolta
şi peretii cuptorului, s-au găsit resturi faunisticc, fragmente ceramicc şi cîteva
.

���

Ccramica descoperită in Lzg apaqine în marca sa majoritate categoriei lucra te
cu mina, din pastă grosicră. Predomină fragmentele proven ite din vase borca n ,
de mărime mică şi mijlocie, avînd fundurile groase sau uneori subtiri, gura şi
respectiv buza mai mult sau mai putin răsfrîntă (fig. 9/4; 12/1 , 5, 8; 1 3/J, 4, 10 ) .
D i n fr ag men tcll- descoperite s-a întregit doar u n singur vas borcan (fig. B/ 1 ).
Orientîndu-se după numărul de funduri, intregi s-au fragmentare, şi fragmentde
de gură, fragmentele descoperite provin din cel pu\in 14 vase borcan. P,rin ca
racteristicile lor intrinseci (pastă, profil, 'lll!.nieră de confeqionarc), aceste vase
borcan apar\in în majoritate categoriei ccramicc de tradi\ie şi fa � tură autohtonii.
Tot cu mîna, din pastă grosicră, au fost confeqionate şi tigăile (tipsiile). S -au
găsit fragmente din două tipsii, una cu fundu ! mai gros ( fig. 1 2/10) iai· alta cu
fundul sub\ire şi marginea puternic evazată. I n umplutură s -au găsi t şi dtev.t
fragmente ccramicc care provin din vase lucrate ta roată, din pastă b u n a , n is i p oa 
să, de culoare cărămizie in interior si cenusie în exterior. Aceste fragm en te pro•:in
din două vase borca n. În ansamblu �crami �·a din Lzs, apqinc in propoqic de Xx/r
categoriei lucrate cu mina şi doar ) 2l�. apa rtine categoriei lucrate 1 : 1 n u t:l .
Î n umplutură, l a cea. 1 m de latura d e vest, aproape d e podc�t, s . , g:l., i t H l l
obiect din bronz, fragmentar. Es t e u n fragment de hr: q a r;1, rot u nd � i , , ; ,: q i ! l n e,
avînd capătul uşor lă\it (fig. 1 4/6). Pe podea, lingă g u n C ll J l ! i l J!I l r i i s :t r 1 � i ; ( )
fusaiolă din lut, de formă h i l ro nco n ică ( fig. t 4n).
I nventarul a !lat în Lz--:, 'i n primul rînd ccr:un ict, p r i n ra r H_ t n i ·; i ; , iL: \ t k
i n t r i n s eci (compozitia pas t c i , for ma vaselor, maniera r k p rd nt r a rc c i r. ) , :·�i; ·, t • t 1
inca d rarea acestei l t H.: u i n \c ! i t a doua etapă ti in cvolrt\h a �u:i ri i de h 1 J : t l' i �b t i .
c l api\ l'a re se si lucai':l în 1 i lil j l î n a doua jlt !ll;l latc a :-..:colnlui a l V J - Jc ; t 1i ·� : t \'1. pu i n i
s<:colului a l VII-lea e.n.

l.ocuin{cl lll: 29 (fig. 5/2) do..·Y.vcl i t J In I 'Ji-i7, î n :-; 1 1, c; ' c tot de t i p t r l cd( )r cu
podcaua adîncită in p ă m în t , t k mici d i HK r : s i u n i , 1.L ÎU I I H 'i p Ht <t t ;l i n p h 1 1 , ,Ji;un
ta 1 , avînd colturile rot unjitc �i l a t u ri le J c t.Ta. J,40x 1,2 ) 111. N ic i l :t : u :c:ts! :i h K u i u p
1 1 1 1 �. -au găsit gropi care să i n d i c e folusi�>.::t u nor fu rLi p..:n t f lt s t q i :t<:rl·a fl\:rqi iiH
�i acopcri�ului. Probabil în ;H.:cst c1z fu n i i<' a u fo:.;t fix.!h: i n : t fara pcl i mct r u l u i
gt o p i i h:>r.Jciului, sau a u fos t fo!os i \ i pc n t l l! sus\i ncrca fk� r c �ilot Ll l pid d i u k m n .
J\•:o pcrişul a fost const ruit în donii p t n t�.�. nt scurg,�r c.t splt� \ 1 " 1 �i c s l . l u l l a H·a
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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se făcea probabil pc latura de sud, opusă gurii instalaţiei pentru foc.
Spre colţul de nord al locuinţei, la o�recarc distanţă de pereţi a fost amenajată
o vatră simplă cu paramcnt din bolovani. Vatra era uşor alvcolată în podea. Pc
suprafaţa vetrei era o crustă albicioasă de 2,5 cm sub care urma un strat de pămînt
ars roşu, gros de cea. 4 cm. Podcaua a fost finisată prin bătătorirc. Nu s-au găsit
resturi de lipitură.
În umplutura locuinţei, conţinînd pămînt negru, cărbuni, pietre dislocatc de
la instalaţia de încălzire, oase de animale, s-au găsit mai multe fragmente eera
mire. Majoritatea sînt fragmente provenind din vase borcan, lucrate cu mîna, din
pastă grosicră. Sînt vase borcan de dimensiuni mici şi mijlocii, avînd fundurile
deseori îngroşatc (fig. 1 3/7) şi mai rar subţiri, gura, respectiv buza, mai mult sau
mai puţin răsfrîntă. Din nefericire sînt vase ncîntrcgibilc. După numărul fondu
rilor de borcane, fragmentele descoperite provin din cel pu ţ i n 1 1 vase.
Din categoria ccramicii lucrate la roată s-au găsit doar două fragmen te, din
două vase diferite. Este vorba de un fund de vas borcan, lucrat din p a s t ă nisipoasă,
avînd coaste vizibile în interior şi un fragment din corpul unui vas, prezentînd
coaste pronunţate în interior. Procentual, categoria lucrată cu mîna reprezintă
85 % iar categoria lucrată la roată doar 15% din totalul ccramicii descoperite în
această locuin�ă. Pc podeaua locuinţei s-a găsit o fusajolă din l u i , pl a t ă , c i rc u lară ·
(fig. 1 4/8).
Învcntarul ccramic aflat în L29, prin caraclcristicilc sale i n t rinseci, per m i te
încadrarea acestui bordci în etapa a doua a aşezării de la Davidcn i, r es pec t i v în
a doua jumătate a secolului al VI-lea şi începutul secol u l u i al VI I-lea.
Rezultatele cercetărilor arheologice efectuate la D avid c n i, în anii 1 986- l 937,
o fe ră importante date noi, ca re completează i n formaţi ile documen tare anter ioa 
re p r i v in d aşezarea, de aici, din secolele V-VII. Astfd, observ:l\ii i n t ere s a n t e s-au
!"<\cut în legătură cu sistemul de real iza re a locu inţelor, ('li istcn\a u n o r faze de
construqic, respect iv refacerea u nor l oc u i n ţ e (Ln). Au lns t a ll u .' '"� unele noi
darifid\ ri, şi respec t i v a rgumen te, în privinţa e t a pel or de locu i re 'l!c aşezăr i i
în cad ra te hrg în s eco l el e V-VI I . În privinţa no no log i c i ; : n:stci :;�·;c:t,h i , şi în
general a c11lturii din secolele V- VI I, deos ebit de i m por ta n t 'i este � j ;_ r : q ia s t r a t i 
grafic:l s m p r i ns ă în 1 9R6, rc:-.pei:t iv suprapunerea pa q ial .\ a !.hnil ' • · u : :qc, �.: u
i nve n t a r carat·tcris t i c, p ri ma s i t tu\ic d e acest fd d e l a 0 : ! '. i · L � ! l i . S · ) !.L u t 1\0Î
observatii <�supra i nvc n t a r u l u i în ro m p lcxdc de locu i re.
În a n,<> amhlul lor noile ck�C"lip•�riri arheologice (k lol D t ·· ; ,k ,; i . : i n ,·.:d r,·;ţz�1
orga n i c În nl l t u ra spcci ii<:ă S jU \ Î I I l u i CS t ·C:t r p:t t i c al : �\llll::Î f' i c: i , � j r •: l i il p h n mai
larg î n t reg u l ui teritoriu ra r pahl -d u m1 rcann-po n l ic, din " � L u k k 'v' - V I I . As t fel
lm:ui n \e de t ipul n: h � r •h:�mp c r i t c la Davidcni, în a n i i 1 9WJ - I \11'\l, �.:, ,r;:-- t r u i t c d !n
hi 1 11c fixate pc fu rl"i <k lem n . t u aropcri�ul în două pante, avi 111.J pod•:aua a d î n c i t ă
mai mult s:nr nui J ' l ' ! i n fa t :l de niwlul c.k (":1 karl:, respect iv rJ.: cons t ructie, o r
i nstal:lţii de fm: q ; n · 't i n · l ,·l i 11 cuptoare d i n pietre şi m a i r a r \ Ci rc

gard i n 1 d i il holov a n i ,

,. r n t <: u n o .-; c u t c

sim 1;!c,

prin cctTc t ă r i lc din a�('Ză rilc
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2
Botoşana 1 , Bacău , Izvoarc-Bahna3, Doclcşt i4, Ştefan cel M a re5, încadrate l a rg în

secolele V- Vll6. Şi cuptoarele d i n pict. rc, cum sînt cele d i n Lzs, L26, L2 7 şi Lzs !şi
7
sau Ştefan cel Ma re8.

găsesc a n a logii în descoperirile de la Botoşana

Ceramica l ucra tă la roată sau cu mîna, se încadrează în t i pu ri le deja cunoscute

în spaţi u l est-carpatic în secolele V-VI I 9. În mod deosebit se cuvine remarcată

i m portanţa vaselor lucrate la roată, descoperite în Lzs (fig.

6/1 , 2; 7/1 , 3; 8/1 -5),

care asigură datarea inceputurilo r aşeză r i i de la Davideni în u lt imele deceni i a le
seco l u l u i a l V-lea e.n. Fragmente p rovenind d i n vase lucrate la roatii, de t i p u l

celor d i n Lzs, s-au găsit ş i î n L27 (fig.

1 0/4, 6; 1 2/6).

Dacă ceramica l ucrată cu

mîna, prin atributele sale i n t r i nseci (compoziţia pastei , tehnica de model;ue,

forma vaselor, ornamente) aparţine în m a rea sa m ajoritate fond u l u i a u tohton, şi
în săpăturile din

1 986- 1 987

s-a găs i t o categorie ceram i că ce poate fi pusă în

legă t u ră cu ceramica slavă a rhaică . Este vorba de vase borcan, confecţionate d in

past ă grosieră, cu fundu rile îngroşa te, avînd gura aproape dreaptă sau chiar t rasă
uşor în i nterior, cum es te, de exempl u , vas u l d i n L2

(fig. 6/3; 7/4). O asemenea
6
categorie ceramică s-a întîlni t în mai m u l t e aşezări d i n spa ţ i u l est-ca rpatic al

1\

R o m â n i e i , între care a m i n t i m p c cele d e l a S ucea a - Ş i pot 10, Botoşana
�
l
Dodeş t i 1 2 , Bacău 1 3, Ştefan cel M a rc 1 4, Borniş-Nea mt . etc. Această categoric
1
ceramică îşi are analogii în descoperirile din Ucraina 6 ş i Republ ica Moldovc(1)

Dan Gh. Tcoclor, op. cit ., p. 22-44.
Ioan Mitrea şi Al. Artimon, Carpka, VI , 1 97 1 , p. 233-239.
(3) Ioan Mitrea, Carpica , X, 1 978, p. 206-209.
(4 ) Dan Gh. Tcodor, Cont i n u i tatea pop u l a ţ i e i a u tohtone la est de Carpaţi. Aşezări le
d i n sec. V I - X I de la Dodeşti-Vasl u i , E9 . .J u nimea, Iaşi, 1 984, p . 22 -2 6 .
(5) Ioan M i t rea, C. Eminovici şi V. Momanu, Carpica, XVJ I I-XIX, ( 1 986- 1 987),
1 987, p. 220-227.
(6) Dan Gh. Teodor, Teritori u l est-carpa t i c în veaci• r i l e V-XI c.n., g(]_ Junimea, laşi,
1 978, p. 1 4- 1 6; Ioan M i t rca, Carpica, X I I , 1 980, p. 64-69.
(7) Dan Gh. Teodor, C i v i l i zaţia roman ică ... , p. 4 7 -48.
(8) I oan Mitrea, C. Eminovici şi V. Momanu, op.cit . , p. 220-227.
(9) D.Gh. Teodor, Teritoriu l est-carpatie. .. , p. 27-49; I. M itrea, Carpica, X I I , p. 76-82.
( 10 ) M ircea D. Matei, SCIV, X, 1 959, 2, p. 4 1 2; Dan Gh. Teodor, BalcanoS l avka,
.
1 972, 1 , p. 3 1 , fig. 2/ 1 , 3, 9.
( 1 1 ) Dan Gh. Tcodor, Civi l izaţia roma n i că . .. , p. 5 9, 7 1 .
,
( 1 2 ) ldcm, Con t i n u i t a tea popu laţiei a u t ohtone ... , p . 4 1 -4o.
( 1 3 ) Ioan Mit rea şi Al. Artimon, op. cit ., p. 244.
( 1 4) Ioan M it rea, c,. Eminovici şi V. Momanu, op. cit., p. 230.
( 1 5 ) Dan Gh. Tcodor, Novîc d:mnîc o sl:H'innah ,. C a rpa to-duna isrhich oblast i a h v
VI-VI I vv. n. e., în Jnt cra k tioncn d c r Mit tc!curopii i �chcn Slawcn und a n dcr<!n
cthnika i m 6-1 0 Jah rhu ndcrt, N i l ra , 1 984, p. 26:i, fig. 2/3 , 4.
( 1 6) I. P. Rusanova, S lavianskie drev u ost i VI- l i vv. C u l t u ra pmjskoţ,o t ipa,
Moscova, 1 976 , p. 1 2 -5 5 ; O. M . l'rihodniuk, A ·heologh k i n i p:un h t k i set ctl uogu
pridniprovia VI -I X st. n. c., Ki 'V, 1 9SO, p. :i5-5 l; V. D. Haran, in '(lnm:n l l tt t H a ia
c a r t a terri torii Ukmi n!'ltoi SSR Kiev, l <JR5, p. 76 R5.
(2)
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ncască 1 , unde este pusă p c seama slavi lor. PrezeH\a acestei categorii eera m ire
în aşezarea de la Davidcni, în nivelul tîrziu al aşezării, respectiv cel datat în a
doua jumătate a secolului al VI-lea şi începutul secolului al VI I -lea, dovede�tc
că unele grupuri m ici de slavi, dcsprinşi din "fraqiunile de triburi slave" 2 ce
coborau pc Valea Siret ului spre Dunărea de Jos, au pătruns şi în Valea Moldovei,
scdcntarizîndu-se în sînul unor comunită\i autohtone. Noile descoperiri arheo
logice de la Davideni întăresc convingerea că pătrunderea slavilor nu a fost
violentă 3, aceştia nu au dislocat pc autohtoni, dovadi\ că via\a continuă în aceca�i
vatră de sat vreme de încă cel puţin j umătate de secol.
Descoperirile din anii 1 986-1 987 întregesc imaginea asupra a�cz;l r i i . l k L 1
Davideni, d i n secolele V -VII. Pînă acum s-au dcscopcrit-29 d e locuinte, a� ez a 1 ca
de aici fiind a doua ca mărime, din cele cercetate pînă acum, în sr.a\iul est-carpat ic
al României, după importanta aşezare de la Botoşana-Succava" . Analiza ansam
blului ma terialelor descoperite în această aşezare dovedeşte că aici a t răit o
comunitate autohtonă, romanică, a lături de care la un moment dat, moment
situat în a doua j umătate a secolului al VI-lea, s-au stabilit şi mici grupuri de
slavi. Slavii nu au determinat schimbări esenţiale în structurile etno-culturale ale
comunităţii de a i ci, imprimînd doar o anume colora tură speci fică culturii
materiale. Grupurile de slavi pătrunse în cadrul comunitîţii autohtone s-au sc
dent a rizat, au convieţuit cu a u t o h tonii, de ca re în cele din u rmă vo r fi
asimi laţi.
Începuturile aşezării pot fi situate în ult imele decenii ale secolului al V-lea,
iar sfîrşitul pc la jumă tatea secolului al V I I -lea, cînd locuitorii de aici s-au mutat
într-un alt loc de pc Valea Moldovei, în aceeaşi microregiune. Probabil această
strămutarc s-a facut trepta t , determinată în primul rînd de motive econom ice,
respectiv nevoia unei noi vetre ele sat cu pămînturi mai fertile.
Lqţuitorii aşezării de la Davideni, din secolele V-VI I, se ocupau cu agricult u 
ra 5 cresterea vitelor6 vînatul pcscuitul si pract icarea a. numeroase mcstcsuguri
,
, ,
de la tors şi ţesut, la prelucrarea picilor, ceramicii, a lemnului, a osului, pînă la
cele mai complicate legate de extragerea şi reducerea minercului de fiei , sau
realizarea unor obiecte din metal (bronz şi fier), prin turnare sau forjarc. Aşa
cum evidenţiază inventarul descoperit , dovezile privind pract icarea agriculturii,
creşterea animalelor, mai ales a unor specii incompatihilc cu nomadismul, dove
zile privind extragerea şi prelucrarea fierului, la Davideni a t răit în secolele V-V I I
o comunitate autohtonă stabW1.
'

,

't

,

'

H. , . Molda,·i i , Chişi nilu, 1 972, p. I Yi - 1 37,
1 49- 1 50.
(2) 1. Ncst or , în l s t Oi ia popuru l u i rmn â u , l l u c urc�li, I IJ70, p . 10-1 .
(1) 1 . M i l iTa, Ca rpica, X X I , p. 1 ] (, . ] ] 7 .

(1)

1. 1\. H a faloYici, S l:t\"inae V I - I X

(4)

Dan G h . Tcmt m , Ch i l i l a\ia r om a u i di . . . ;'. <J �i tl l l ll .
1 . !1 1 i l rc a , l\1 t • o l :'. n l i ( : . V I - V l ! l . ( I 'J 7 '1 - l <J ./ ( • ! . J < : :; l . ! ' · 1;•; .
s �· I gi�l l l l ! i l n � : · � ; C ; : I r : · · �· . )\" \" l l l - /� i )� ( j t) .:�\ l - \ 1)� · ·1 ) ; (;�� ·/ . p. :i.�l ) - �1. (

. ((l)
(5)
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Caracteristicile culturii materiale şi spirituale (avem în vedere dovezile pri
vind pătru nderea creştinismului în rîndurile acestei comunităti) 1 , ne arată că este
vorba de o comunitate a u tohtonă romanică, organizată într-o obşte sătească.
Ansamblul descoperirilor de la Davideni îşi găseşte analogii nu numai în
2
spatiul est-carpatic al României , ci ş i în descoperirile din celelalte regiuni ale
spatiului carpato-dunăreano-pontic, respectiv în complexele a utohtone romani
4
3
ce de tip Ipoteşti-Ciurei-Cîndeşti de la sud de Carpati ş i de tip Bratei din
Transilvania, datate în secolele V-VII. Toate aceste realităti arheologice evi
5
dentiaza
autoh onă, dar pu ternic
o civilizatie
u nitară si
,
,
, originală , de traditie
,
6
infl u en tata de civi lizatia romană tîrzie şi respectiv de civiliza\(a bizantină .
Bogata documentatie arheologică specifică întregului spaţiu carpato-dunăreano
p o n t i c , d i n seco l e le V- V I I , permite să co n t u ră m p r i n ci pa l e l e s t r u c t u r i
socio-economice s i culturale c e caracterizează comunitătile a utohtone, d i n spa
7
\iul şi timpul a m i tit. Aceste structuri evidenţiază un ad vărat model cult ural ,
au tohton şi romanic în secolele V-VI I, model cultural ce a stat la baza civiliza\iei
vechi româneşti care se afirmă din secolele VII-V I I I înainte. Continuitatea de
cultură materială ş i spirituală, dovedită pentru întregul spa\iu carpato-du na
reano-pontic, pune in evidenţa continu itatea de viaţă umană, continuitatea
comunitlltilor a utohtone, aflate intr-un continuu proces de restructurare in con
ditiile mileniului 1 e. n., jalonind, in fond, procesul devenirii noastre istorice, al
etnogenezei noastre, respectiv evoluţia de la geto-daci Ia daco-romani şi apoi de
la daca-romani la români.

t

�

�

NOWELLES DECOUvERTES ARCHEOLOGIQUi:S DANS
L'ETABLISSEMENT DES VC- VIle SIECLES
DE DAVIDENI - NEAMŢ
Resume
Dans l 'etablisscmcnt de Davidcni, dep.de N eamt, on a effectue des fouillcs archeo-

(1) 1 . Mitrea, op. cit., p. 85-87.
(2) Dan Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic , p. 24-44; idem, Civilizaţia
romanică , p. 9 şi urm.; 1. Mitrea, Carpica, XII, p. 61-8 1 .
(3) V . Teodorescu, SCIV, 15, 1964, 4 , p. 485-489; Suzana Dolinescu-Ferche, M .
Constantiniu, Dacia, N.S., XXV, 1 98 1 , p. 289-329; Suzana Dolinescu-Ferche ,
Dacia, N.S., XXVIII, 1984, 1 -2, p. 1 17-147.
(4) 1 . Nestor, Revue Roumaine d ' Histoire, 3, 1 964, p. 399-401 ; Eugenia Zaharia,
Dacia, N.S., XV, 1 97 1 , p. 269-283.
(5) Dan Gh. Teodor, Civilizaţia romanică , p. 70.
(6) ldem, Romanitatea carpato-dunăreană şi Bizan\ul in veacurile V-XI e.n., Ed.
Junimea, Iaşi, 198 1 , p. 15-17.
(7) 1 . Mitrea, C. Eminovici şi V. Momanu, op. cit ., p. 2:12.
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lo iques dans une premiere dape penda ' J les annees 1 970-1 979. Les redtc, -.:hcs 01

et,; reprises ă partir de 1 986. Par les rechcrches des ann&.-s 1 986- 1 9�:7, 01; a auss'

decom·ert cinq babitations au plansher faiblemeitt creuse dans le sol (fig. 2 ::; ; 4; 5),

ayant m: im entaire relativement richc qui consiste surtout en ceramique �aite <. •J tour
(fig. 6/l , 2; 7/1 . J; 8/ l -5 ; 9/2; 1 0/4, 6; l l/ l -3, 5, 6, 8; 1 2/6; 1 3/2, 5) et ceramiqu-:

faconnee ă la maia (fig . 6/3, 4 ; 7/2, 4; 8/6, 7; 9/l , 3-7; 1 0/ l -3 , 5; l l /4, 7 ; 1 2/ l - '

7-

12; 1 3/ l , 3 , 4, 6-1 3). Il faut mentioner aussi quelques objects en os, metal et a 1 ;;ile

(fig. 14/ 1 -8).

L 'analyse du type d'habitation, de l 'im•entaire decouvert, indique l 'a, partenance

de ces complcxes ă l'etablissement des VC-VIf siecles. Jusqu'ă present, ă Davideni

on a decouvert 29 habitations. L 'ensemble de l ' inventaire decouvert (h&bitations,

installations pour feu. ceramique et divers objects en os, argile et metal) prouve que

la population qui y vivait etait une population stable qui pratiquait l'agriculture,

l'elevage, la chasse. Ia peche, de nombreux metiers (l'usinage de l 'os, de la pierre et

du bois, le filag� le tissage, la productioas de la ceramique, 1 'usinage des metaux).

Quelques vesliges. surtout une certaine espece de cera1 tique faite ă la main,

indiquent la pendr.dion de quelques groupes de slaves dans la deuxieme moitie du

vf siecle, qui

ont mhabite avec les �utochtones dans ie meme etablissement. Les pe!its

groupes de slaves ont ete assimiles graduellement dans la masse de la population loc; ::.

Les caracterisaiques de l 'inventaire decouvert et les p. .:!uves de l 'adoption ,u

christianisme prouvent que, pendant les VC-VIf siecles, a Davideni vivait 1 ' ne
communaute aut.ocblone romane, organisee dans une collectivite territoriale. Ceue
communaute rumle avait des structures economiqucs, socialcs et culturelles speci

fiques, ce qui met en evidence un veri table modele culturel autochtone roman, a partir

duquel allait se developper dans l'etape suivante l 'ancienne civilisation roumaine.

Explication des figures
Fig. 1 . Secteur du plan general de l'etablissernent de Davideni, avec les fouilles des anru!es
1 986- 1 987. (Sa:tions XLV-LI).
Fig. 2. Davideni. Plall et profil stratigraphique des habitations no. 25 et 26. 1 . sol vegetal ; 2. sol
brun; 3. terre marron; 4. terre jaunne; 5. remplissage; 6. âtre de four; 7. pierres;

8.

fosses

de pieux.
Fig. 3. Davideni. Halbitations no. 25 et 26 ( 1 ) et habitation no. 27(2).
Fig. 4. Davideni. Plan et profil stratigraphique de I'habitation no. 27. 1 . sol vegetal; 2. sol brun;
3 . terre m�

4. terre jaune; 5. remplissage; 6. âtre de four; 7. pierres; 8. fosses de pieux;

9. pieux; 10:.. dmbons et cendre.

Fig. 5. Davideni. Plan et profil stratigraphique des habitations no. 28 et 29. 1 . sol vegetal; 2. sol
brun; 3. terre marron; 4. terre jaune; 5. remplissage; 6. âtre; 7. pierres.

Fig. 6. Ceramique faite au tour ( 1 , 2) et faconne ă la main (3, 4 ). 1 , 2 , 4, de l'habitation no. 25;
3, de l'habitation no. 26.

Fig. 7. Ceramique faite au tour ( 1 ,3 ) et faconee ă la main
de l'habital!iia no. 26.

Fig.

8.

Ceramique iilite

au

(2, 4).

1 -3, de l' habitation no. 25; 4,

tour ( 1 -5 ) et faconee ă la main (6, 7) de l'habitation no. 2 5 .

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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Fig. 9. Cerarnique faite au tour (2) et faconee ă la main ( 1 , 3-7). 1 -3, 5-7, de l 'habitation no. 27�
4, de l'habitation no. 28.

Fig. 1 0. Ceram.ique faite au tour (4, 6) et faconee ă la 91ain ( 1 -3, 5). 1-4,
27; 5, de l'habitation no. 25.

6, de l 'habitation no.

Fig. I l . Cerarnique faite au tour ( 1 -3, 5, 6, 8) et faconnee ă la main (4, 7) de l 'habitation no. 25.
Fig. 1 2 . Ceramique faite au tour (6) et faconee ă la main ( 1 -5, 7-12). J , 5, 8, 1 0, de l'habitation
no. 28; 2-4, 6, 7, 9, I l , 1 2 , de l'habitation no. 27.
Fig. 1 3. Ceramique faite au tour (2, 5) ă la main ( 1 , 3, 4 , 6- 1 3). 1 , 3, 4, 6, 1 0, de l'habitation no
28; 2 , 5 , 8, 1 1 - 1 3, de l 'habitation no. 27; 7, 9, de I 'habitation no. 29.
Fig. 14. Objets en os ( 1 -3), en metal (4-6) et argile (7-8). 1-4, de l'habitation no. 27; 5 , de
l'habitation no. 28; 8, de l'habitation no. 29.

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

Fig. 1 Sector din planul general al a�zării de la Davideni, cu sApAturile
din anii 1986- 1987 (secţiunile XLV-LI).
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Davideni. Planul şi profilul locuinţelor L25 şi Lu. 1 - sol vegetal;
2 - sol brun măzăros; 3 - pămînt cafeniu; 4 - pămînt galben;
5 - umplutură; 6 -valră cuptor; 7 - pietre; 8 - gropi de furci.
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L26

( 1 ) şi locuinţa L27 (2).
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Fig. 4 Daviqeni. Planul şi profilul locuin\ei L27. 1- sol vegetal;
2 - sol brun măzăros; 3 - pamtnt cafeniu; 4 - pămtnt galben; 5 - umplutura;
6-watră cuptor; 7-:..._ pietre; 8 -gropi de furci; 9 -furci; 10 -:-cărbuni şi cenuşă. .
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Fig. 5 DaVideni. Planul şi profilul locuinţelor L28 şi L29. 1 - sol vegetal;
2 - sol brun măzăros; 3 - pămint cafeniu; 4 - pămint galben;
5 - umplutură; 6- vatră; 7 - pietre.
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Fig. 6 Ceramică lucrată la roată ( 1 , 2) şi cu mina (3, 4). 1 , 2, 4 din L25; 3 din Lz6.
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Fig. 7 Ceramică l ucrată la roată (1, 3) şi cu mina (2, 4) din Lzs; 4 din Lu,.
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Fig. 8 Ceramică lucrată la roată ( 1 -5) şi cu mîna (6, 7) din
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/

L2s .

Fig. 9

Ceramică l ucrată la roată (2) şi cu mina ( 1 , 3-7). 1 -3, 5-7 din L27; 4 din Lzs.
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Fig. 10 Ceramică lucrată la roată ( 4, 6) şi cu mîna ( 1 -3, 5).
1 -4, 6 din Lz7; 5 din Lzs.
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Fig. 11 Ceramică l ucrată la roată (1-3, 5, 6, 8) şi cu mîna (4, 7) din Lzs.
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Fig. 12 Ceramică l ucrată la roată (6) şi cu mina (1-5, 7-12). 1, 5, 8, 10 din Lzs;
2-4, 6, 7, 9, 1 1, 12 din L27.
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Fig. 13 Ceramică lucrată 1� roată (2, 5 ) şi cu mina ( 1, 3, 4, 6-1 3).
1, 3, 4, 6, 1 0 din L28; 2, 5, 8, 1 1 - 1 3 din Ln 7, 9 din L29.
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Fig. 14 Obiecte din os (1-3), metal (4-6) şi lut (7-8). 1-4 din Ln 5 din L26;
6; 7 din Lzs; 8 din L29.
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STUDIUl ARHEOZOClLO{jiC AL
RESTURILOR DIN AŞEZARfA DE U·,
DAVIDENI-NFAMŢ (SEC. V-VI I E.N.)
de Sergiu Haimovici
taţiunea arhcologică de la Davideni, comuna Ţibucani, se găseşte în
bazinul Mol_dovei, in NE j udeţului Neamţ. Fiind situată pe dreapta
rîului Moldova, deşi intr-o regiune de relativ joasă altitudine, actual
mente cu totul lipsită de masive forestiere, ea poate fi socotită ca
'
ap�rţinind totuşi zonei pericarpatice.
I n această aşezare, arheologul I. Mitrea a scos prin săpături material prove
nind diJl locuinţe datînd din secolele V-V I I e.n. Noi am studiat resturile faunisticc
din două asemenea complexe închise, provenind din săpăturile executate în
1986 1 . Î n lucrarea de faţă, ne vom ocupa de materialul osteologie găsit în alte trei
locuinţe, care au fost săpate î11 1987, tol de către I. Mitrca, căruia îi mulţumim
că a avut amabilitatea de a ne pune la d ispoziţi_c pentru studicre materialul
respectiv. Acest studiu arhcozoologic, executat pc resturi faunisticc mai abun
dente, v� avea darul să întregească şi să confirme concluziile la care am ajuns pc
baza materialului abordat anterior.

STUDIUl RESlURllOR DE FAUNĂ PE COMPlEXE ÎNCI -I ISE
Aşa cum am specificat mai sus materialul osteologie din 1 987 provine din trei
locuin\C şi anume: 27, 28 şi 29.
LocuinJa 27. Resturile faunistice în număr de 56 apaqin la specii domestice,
găsindu-sc însă şi una sălbatică şi anume cerbul. De la aceasta din urmă provine
doar un singur rest, o falangă I .
. Animalele domest ice sînt reprezentate, pc deoparte, de găină, avînd şi ca doar
un singur res t' - un fragment mic de tibiotars - , iar pc de altă parte, de către cinci
specii de mamifcrc. Pc primul loc intre acestea se găsesc taurinclc cu 37 fragmen
te, ce ar apaqinc la patru indivizi, dintre care trei sînt precis maturi şi unul cu
probabilitate adult; se remarcă ca semnificative două mctatarsc complete pro( 1 ) Sergiu Haimovici, Carpica,

X V I I I-X I X ,

( 1 986- 1987), p. 25 1 -260.
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1

veni n d de la două femeie d i ferite. Urmează ovicaprinele cu

12 resturi eviden ţ i i n -

d u -se a t î t genul Ovis d u pă d o u ă coarne fragmentare, aparţinînd u n u i mascul
tînăr, cît şi genul Capra, diagnosticat tot d upă un corn de femelă tînără; numărul
de i n d ivizi a r fi l a minimum patru, doi t i neri, u n u l adult şi altul matur, de circa
cinci a n i . Porcinele au doar t rei fragmente, remarcîndu-se un rest de mandibulă
de l a un individ cu dentiţia destul de p uternic erodată, avînd cam 6-7 ani. Cal ul
este repr'ezen tat şi el doar prin două resturi, c u totul nesemnificat ive ş i deci
·

nemăsurabile.

Locuinţa 28� În acest complex închis s-au găsit 57 fragmente, toate provenind

de la mamiferţ domestice şi a nu me cele cinci specii comune: tauri ne, dvicaprine,
porcine şi cal .
Tauri nele au deasemenea frecvenţa cea m a i înaltă, cu

32

fragmente, care ar

proveni de la cinci i ndivizi, unul tînăr, u n u l adult ş i trei maturi, nici u n u l d i n t re
aceştia netrecînd însă de 7 a n i . Se evidenţiază ca semnificative o serie de coarne,
două d in t re ele foarte m ic i şi graei le, un fragment ceva mai masiv şi un a l t u l , uşor
ciopl i t l a bază, încă mai ma · iv: acestea d uă d i n urmă, a tît somatoscopic cît şi
biometric, nu aju ng tot uşi ni 'i măcar pînă l a l i mi t a s u perioară de varia ţ ie pent ru
t ip u l brachyceros. Pe Jocul secu nd se plasează ş i aici ovicaprinele avînd 1 5 frag
men t e care se repartizează deasemenea la cele două genuri. Astfel se evidenţ ia:;.ă
un

orn fragmentar de Capra, care este posibil s ă a pa ţ i n_ă u n u i mascu l, deşi e l 1111
p, re e cesiv de masiv şi u n metacarp întreg ce aparţine aceluiaşi gen , os cârc,
Pta i m u l t ·oma toscopic, decît prin caracterele biomet rice apartine capri nelm ;
: ··nt 11 nvi s t e caracterist i c u n corn de femelă, arăt înd că existau şi femel:;
lOJ llH tl.. . 1•Inmărul de indivizi a r fi de trei, unul fiind precis t înăr. Urmeazil.
' w c · ncl ·, ,_ u doa r nouă fragmente osoase, ce a r a pa rţine la t rei indivizi, u n u l
lli m rl: i iind precis un ma sc u l ; ca vîrstă, doi apar mat uri, avînd însă doar 2 -J
•' n i, iru l' 'l f t l s t e & u b n a t , i n d iv i d u l mascul clasîndu-se înt r m a t u r i. Locul ultim
1 '-' "' m 1 1 c c cal , de la care provine u n fragment cu tot u l nes e mn i fic a t i v, n

•

Jl')<' t •• t.l •

'

1 O< ·tinJt ?•). Cuprind un număr mai mic d e res tu r i şi a n u me doa r '25 de:
aJmen " ţ_ •· a e are provin de ij1 rei specii de a n i ma l dame t icc: ;u l f in..:;,
1 ) '
t

Taurinrk se aşează pe pfimul loc cu
t

·� · ,nat u 1 i,

17

fragmen t e ce ar proveni de la t rei

dintr e i avînd, dup de! Li\ie cam 5-7 ani. Ca 1 i
m 1 i fir n ivc 1 it"'m un ·orn grad!, un metaca rp în t r eg r l a t iv ma�iv, JL r, ·e t i
r j l uiu to tii , i u n i fem le şi n u u n ui 1 a�cul, u t 11 m t acarp fHtgme n lar, ' t. t& i \·.
r>wvcHin<i t ·dcm de la u n m ascul şi un al lreil a , l t fragm ·ut r, dar mu.lt 1 ,,j
g1 acil , at qi înd pr cis unci f meL. UrnLază pordn · le ru ş.t 1 ' rrc�g n ntv rn ..::
H < paqinc Il d oi i nd "vizi, c re du il dcn li\ÎC a r · vea 1 �m in f c 20-24 l u n i ; tt 't!
jinlJC <Klsr :S l ' cu prc izie o ţ
lă. Pc u l t im ul ! ) . · c '. a:d1 iarăsi
' 1.\i ;J ,
Lfo singur ;e" , 1 1 1 fr· gmcn
c h rn ws ' 01 1 ă�; urab ·;,

1 1 mvui,

Mcntionăm :ă,

rnatcri a l u l osos

s

m1

·_

p\ i<t u t i f ·agn
i t de no i , pn w n · l di1

oate c u

,

·

� n i de
c � l

·o m t c

�i

<l l l J
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reprezentat, credem, doar prin resturi menajere şi nu prin piese aduse au dcpu e

în locu inţe cu un alt scop. De asemenea, considerînd că un acelaşi exem plar

e

an imal a putut fi împărţit, după t ranşare, concomitent la mai m u l te locuinţe,
numărul de indivizi socotiţi de noi poate să fie mai mare decît cel real , i de aceea

el t rebuie evaluat ca prezumat şi nu ca m i n i m.

UNElE CARACTERISTICI AlE SPECI IlOR DETERMINATE

Din datele expuse mai sus, enumerînd res t u r ile de a n i male găsite în locuinţe

constatăm că material u l osteologie provine de la un mamifer să lbat ic: cerbul

(Cervus elaphus), cît şi de la şase specii domestice; o pasăre - găina domes tică
(Ga/lus domesticus) şi cinci de m a m i fere - t aui'inele (Bos taurus), ovicaprinelc,
adică ovinele (Ovis aries) şi caprinele (Capra hircus), porcinele (Sus scrofa dome- .
sticus), cal u l (Equus caballus). Pentru toate aceste specii, în limita posibilităţilor,
dată fiind pentru unele penu ria m aterial u l u i , ne vom strădui să p rezentăm.carac

teristici ce apar prin prelucrarea somatosco pică şi b iometrică a resturi lor osoase

ca tfpul, talia, raportul dintre sexe, vîrsta de sacrificare şi a l te detali i care ar

întregi aspectele legate de posib i l i tă ţ i le de a cunoaşte mai b i ne unek particu
larităţi a le activităţii socio-economice a populaţiei umane de la Davideni.

Cerbul este reprezentat printr-un singur rest, b falangă I care a putut fi

măsurată, ea avînd lungimea maximă de 64 m m , lărgimea epifizei superioa re de
m m , l ă rgimea m i nimă a diafizei de

mm şi un i ndice de gracilitate calculat

ele 26,56; este probabil că piesa a parţine u nei femeie şi prezenţa sa aută că

24

17

exemplarul a fost vînat, chiar dacă existenţa ei în locui n ţă ar· p u tea pwveni

even tual şi de la o piele jupuită la care extrem ităţile membrelor n u au fost tota l

eliminate la executarea opera ţiunii.

Găina domestică are deasemenea un s i ngur rest, o epifi ză i nferioară a unui

ti biotars a cărei lărgime este de

9

m m . Se constată deci p rezenţa u nei găini de

talie mică, gracilă, aşa cum apare ea şi în celelalte s taţiu ni d in aceeaşi epocă de

la noi, cît şi în aşezările feudale timpurii d i n Europa centrală1.

.

Taurinele au rest uri abundente încît şi d atele cu privire la această specie sînt

mai numeroase. Pe baza caracterelor biometrice şi somatoscopice ale coarnelor

se poate constata că cornutele mari de la Davideni aparţin la aşa numitul tip

brachyceros, lucru constatat şi după măsurătorile executate pc dinţi ş i oase, tip

considerat graei! şi mic.

Existenţa a trei metapodale întregi a dat posibilita tea aflării î nă l ţ i m i i la grea

bău, care apare în medie de

1 1 2,5

cm, oarecum asemănătoare cu cea a vitelor d i n '

celelal:e staţiuni d i n ţara noastră din aceeaşi epocă , . a tît cu cele provenite d i n
aşezări ale Europei centrale ş i estice d i n feudalismul timpur i u , care în mare, a u

caractere brachycere ş i rel a t iv c a m aceeaşi t a l i e medie2. Se poate constata toto-

( 1)

(2) Ibidem,

Ibidem, p. 25-*.
·ezi no:a J , de la p. 25 4 .
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dată prcponderenţa femclclor printre resturile provenite de la adulţi şi maturi.
Deasemenea avînd în vedere vîrsta de sacrificare putem aprecia că se tăiau cu
precădere indivizii adulţi mai maturi, chiar în perioada de optimum de exploata re
economică.
Tabel 1 - Măsurătorile executate pe resturile de Bos taurns (în mm)

;==="

Segmen-

�

Dimensiunile

tul osos

---

Mandibula
Radius

L���g

var.

�

M

1
1 35; 2
1 15; 160
37; 55
2
Diametru! mare al bazei
2
34;
41
Diametru! mic al bazei
-- - -35
Lungimea M3
---- -- 1
2
(72); 75
Lungimea epif. super.
Largim�a su�!::_ �rtic.
2
70;
69
- - - -- - -----8
50-61 55; 87
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Tabel 2 - Măsurători executate pe metapo(, ele de Bos taurus (în mm)
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Ovicaprinele au resturi în cantitate mai mică cît şi mai fragmentare decît
taurinele. Totuşi se pot distinge şi la ele unele caracteristici care merită a fi
menţionate, reieşite fie din măsurători, fie din prelucrarea somatoscopică.
Se poate mai întîi aprecia că cele două genuri o�·is şi Capra se găsesc în
propoqii sensibil egale. Constatăm că ovine femeie purtau coarne relativ mari
(nu putem preciza, in lipsa unor frontalc, dacă toate femelcle erau cornute, sau
existau şi exemplare acornutc), caracteristi_că considerată primitivă. Se pare că
Ovis era, în medic gracWi şi mică, dar Capra mult mai masivă, de talie înaltă (o
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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înălţime la greabăn de aproape 72 cm). Ovicaprinele erau sacrificate probabil cu
precadere după ajungerea la maturi�ate.
Tabci 3 - Măsurători executate pc resturile de Ovicaprinae (in mm)
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Porcinele prezintă resturi cu totul fragmentare in.cit se pot da doar pu\ine
rela\ii despre caracteristicile lor. Cele citeva masuratori executate sint trecute in
tabelul numarul 4.
Tabel 4 - MAsuratori executate pe resturile de Sus scrofa domesticus (in mm)
Segmentul
osos
Mandibula

.

nr.

Dimensiunile

1

Lungimea simfizei
sex

3

Lungimea M3
Humerus
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--

var.

·-

-

1

2

M
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-

28 - 32

30,66

38

32; 34

În contextul mărimii medie a porcinclor din evul mediu timpuriu european,
porcul de la Davideni trebuie considerat ca in general oarecum masiv, el avind
insa totodata şi caractere de primitivilate. Cu privire la virsta de sacrificare
trebuie menţionat ca apreciem drept ca cea mai frecventa tAierea lor abia in jurul
virstei de doi ani, incit faptul apare la prima vedere cu totul ieşit din comun,
pentru aceasta specie folosita doar ca producAtoare de carne şi grasime. Am
aratat cu mai multe ocazii ca fenomenul re�pcctiv arc o origine pur economica şi
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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că el vine să confirme totodata caracterul primitiv al porcinelor.
Calul, prin cantitatea m ica şi prin puternica fragmentare a resturilor, nu ne
poate furniza nici o relaţie în ceea ce priveşte caracteristicile sale.

CÎTEVA CONSIDERENTE PRIVITOARE lA UNELE
CARACTERISTICI SOCIO-ECONOMICE AlE POPUlAŢI El
UMANE DIN AŞEZAREA DE lA DAVIDENI
Avînd în vedere cele expuse la capitolele anterioare ale lucrării, cît şi frecvenţa
spcciilor determinate, trecută în tabelul 5, putem face o scrie de precizari care
vin să elucideze unele dintre caracteristicile socio-economice ale populaţiei stra
vechi româneşti ce locuia la Davideni.
O îndeletnicire de prim ordin, probabil reprezentînd chiar ocupaţiunea pre
ponderenta, era reprezentată de creşterea animalelor.
Î n prim plan se remarcă taurinele prin frecvenţa lor înaltă dar totodată prin
faptul că ele reprezintă specia cu talia specifică cea mai" mare (exceptînd calul).
Întrebuinţate cu precădere pentru scopuri utilitare, aveau dupa sacrificare pon
derea cea mai înaltă în asigurarea neccsarului de carne; dacă mai adăugăm şi
folosirea lapteluide vacă constatam ca cel puţin 75 % dintre proteinele animale
necesare popula ţi ei u mane erau furnizate de către cornutele mari. Preponderenta
fcmelelor în cadrul cirezilor de adulţi şi maturi, lipsa constatată (noi spunem mai
clegrahă penuria) castraţilor ne face să credem ca taurinelc erau puţin folosite
pentru diverse munci, inclusiv în agricultură.
Tabel 5 - Frecvenţa speciilor (în fragmente şi indivizi prezuma ţi)
determinate în materialul osteologie de la Davideni
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Ca frecvenţă, pe locul al doilea se plaseaza ovicaprinele dar \inînd con t d e talia
lor specifică m ică, ponderea acestora în asigurarea necesităţilor de proteine
animale era destul de joasa. Se constată că şi ele erau folosite mai întîi pentru
scopuri utilitare adică pentru lapte şi lîna de către ovine, lapte de către caprine.
Se remarcă numărul relativ mare de caprine şi este clar că nu există _ în ceea ce
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priveşte ovinelc un păstorit pcndulant, turmele lor fiind stabilite în j urul aşezării.
Porcinele, deşi au o frecvenţă mai j oasă decît cornu tele mici, dat fiind talia
lor, le întrec pe acestea în acoperirea necesităţilor de carne (ele furnizează însă
şi grăsime, în cantitate mult mai mare decît celela l te specii). Numărul lor, evident
mai mic decît al taurinelor, deci locul lor oarecum m inor în economia locuitorilor
aşezării, are o importanţă de ordin etnologic, aşa cum am mai arătat 1 , plcdînd
pentru prezenţa unei populaţii a utohtone străromâneşti la Davidcni.

Calul, specie tipic cu caracter utilitar, este posibil să fi fost totuşi folosit şi în
· alimentaţie şi, dat fiind talia sa, cantitatea de carne furnizată să nu fi fost chiar
neglijabilă.
În ceea ce priveşte găina domestică importanţa ei pentru economie apare cu
totul nesemnificativă (dată fiind talia ei însoţită de o frecvenţă foarte j oasă).
· Prezenţa speciei alături de porcine vorbeşte de caracterul sedentar al populaţiei
umane respective. A1a cum am văzut, dintre speciile sălbat ice este prezent doar
cerbul şi acesta cu o frecvenţă foarte joasă. Acest lucru plededză pentru exerci
tarea u nei vînători cu totul sporadice ea neavînd astfel nici un rol în economic.
În sfîrşit este bine să precizăm că toate speciile de animale domestice puse în
evidenţă la Davideni sînt reprezen tate prin tipuri primitive, de talie mică (fa ţă
de actualele rase), neevidenţiindu-sc vreo preocupare de ameliorare rasială.
Economia locuitorilor nu putea fi astfel înfloritoare şi ca avea, în foarte mare
măsură , un caracter. de subzistenţă.

L'ETVDE ARCHEOZO OLO(ji QVE DES RESTES PROVENENT
DE L'ETABUSS EMENT DE DAVIDENI (Ve-V I l e DE N.E.)
Resume

La &!<It ion de Davideni est situec au NE · du depa rt . de Neamţ dans la zone
pbicarpat ique. On a etudie au conuncncemcnt les restes de faune trouvcs dans trois
logen ants ct puis on a f:::t i t un ctude detail le, so ma toscopique et biomctrique de chaque
espe e t rouvee (tableaux 1 -4 ) . Les especcs ct l eu r frequence se trouve dans le ta
bleau 5. L 'elevagc, surlout des laurins ctait un o ccupa tion de premier ord re ct la chasse
n'ava i t nuqunc i mpm1<tnce economique.

Expl ica lion d"s fig 1 s
Pl. _I . Hos taums, 1i1 'l ilpod 1k�' ·

Pl. I l . ! . 0l'icaplinae, comcs; 2. '\11.< :,crcja

( 1 ) l bÎd�.:m,

p. 25,' � i

I IOl <�

ome.

ticus, humcms; 3. Cei l<!� eiaplws, pl JÎ 1gc 1 .

5.
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Planşa

1

Bos taurus, metapodalc.
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Planp II

1. Ovicaprinae, coarne; 2. Sus scrofa domesticw, humerus;
3. Cervus elaplws, falanga 1.
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O LOCUINŢĂ DIN SECOLELE VI-VI I E.N.
DESCOPERITĂ IA VIĂ DICENI,
JUDEŢUL NfAMŢ- -

�iî'

de Marius Alexianu

ste indeobjte cunoscut faptul eli aproximarea densilli\ii reale a aşezări
lor din secolele V-X e.n. este suplimentar ingreun;;ttă de dificultăţile de
interceptare a locuinţelor tipice pentru această perioadă, respectiv cele
adincite in sol. Semnificativ de numeroase sint situaţiile cind, trecîndu-se
la investigaţii sistematice in zone in care cercetările arheologice de suprafaţă
indicau vestigii materiale din alte segmen.te cronologice, s-au descoperit comple
xe de locuinţe din perioada .menţio.n.a tă 1 . Noi puncte de mare interes s-au inscris
astfel pe harta arheologică in zone aparent vide, lăsînd să se observe cit de fragile
erau diferenţierile regionale de pînă atunci şi cit de indatorate cercetărilor mai
asidue concentrările demografice din anumite spaţii.
2
O situaţie identică s-a semnalat şi în staţiunea arheologică de la Vlădiceni
unde, la capătul a trei campanii de săpături în locul La cînechişte ( 1985, 1986,
1988), a fost reperată o locuinţă prefeudală (fig. 1 ).
Locuinţa a fost săpată în pămînt pînă la adîncimea de 0,82-0,84 m faţa de
nivelul actual al solului. Dacă luăm în considerare stratul de pămînt vegetal depus
ulterior construirii acesteia, putem estima adîncimea iniţială a locuinţei la apro
ximativ 0,60 m. Locuinţa este de formă pătrată, cu colţurile rotunjite, laturile
avind lungimea de 4 m. Intrarea se fiicea pe latura estică printr-un girlici. Nu s-au
sesizat urme de gropi pentru susţinerea cu pari a . pereţilor sau a acoperişului, de
unde rezultă că aceştia se sprijineau probabil pe tălpici. Podeaua a fost realizata
prin simpla bătlltorire. În umplutura locuinţei, mai ales la nivelul podelei, s-au
observat peste tot urme de lemn carbonizat provenite de la prăbuşirea acope
rişului şi pereţilor in urma unui incendiu.
(1) Citam doar doua descoperiri recente din jud. Neamţ: Homiceni şi Dulceşti, unde,
cu prilejul sapaturilor fn aşezari ale dacilor liberi, s-au descoperit o locuinţa din
sec. V-Vle.n. şi respectiv, doua locuinţe din sec. VI-VII (inf. E. Petrişor şi Şt.
Scorţanu).
(2) Marius Alexianu, Consideratii asupra asezării dacilor liberi de la Vlidiceni,
comuna Birgioani, judeţul Neamţ, fn Symp Thrac nr. 6, Piatra Neamţ, p. 146-148.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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În colţul de nord-est al locuinţei, lipit de laturile de nord şi de est, se afla un
cuptor de piatră. Pereţii la tera li ai acestuia erau alcătuiţi din trei rinduri de pietre
de mari dimensiuni, dispuse pe lat. Pietrele dinspre interior erau mai groase
(intre 10- 12 cm), următoarele fiind progresiv mai subţiri. Peretele estic in intre
gime, inclusiv spaţiile dintre pietre, umplute cu pămînt, avea o lăţime de 0,215 m,
iar cel vestic de 0,28 m. Menţionăm că partea interioară a peretelui estic era
alcătuită dintr-o singură lespede (crăpată ulterior), avind lungimea de 0,75 m şi
lăţimea de 0,38 m, in timp ce partea interioară a peretelui vestic era compusă. din
două lespezi cu dimensiunile de 0,38x0,34 m şi, respectiv, de 0,45x0,26 m. Peretele
nordic era alcătuit la interior din patru pietre de formă relativ pătt ată, două
dintre ele fiind aşezate peste celelalte. Pereţii interiori erau dispuşi in unghi
drept, delimitind o vatră cu dimensiunile de O,75x0,50 m. Dimensiunile exterioare
ale cuptorului oscilau in jur de 1 ,35 m. Bolta era construită dintr-o lespede de
.
formă neregulată, pe care fuseseră aşezate numeroase pietre d_e dimensiuni mai
mici. Mare parte dintre acestea au fost descoperite prăbuşite lingă peretele vestic
al cuptorului. Pietrele nu au fost lipite intre ele cu lut, ci au fost consolidate cu
pămînt. Înspre interiorul cuptorului prezentau urme de ardere. Vatra, feţuită la
acelaşi nivel cu podeaua, avea o grosime de 0,02 m. E de remarcat faptUl că toate
pietrele au fost confecţionate dintr-o materie primă locală, uşor de prelucrat,
provenind din apropiere, de pe Dealul Chetrii, unde au fost identificate aflori
mente geologice de vîrstă bassarabiană (orizontul mediu), reprezentate printr-un
facics neritic, cu depozite de gresie oolitică şi calcare lumaşelice 1 . Inventarul
locuinţei era constituit din fragmente ceramice şi resturi osoase de animale.
Fragmentele ceramice au fost descoperite atit in interiorul cuptorului, cit şi
pe podeaua locuinţei. În cuptor s-au găsit două fragmente provenind de la partea
superioară a aceluiaşi vas, lucrat cu mina dintr-o pastă cu multă mică in compo
ziţie, avind ca degresant cioburi pisate. Unul din fragmente este de culeare
cărămizie pc ambele feţe, celălalt fiind înnegrit la exterior ca urmare a unei anleri
secundare. În spărtură, se observă marginile subţiri de culoare cărămizie, miezul
gros fiind negru, fapt ce indică o ardere incompletă în mediu oxidant, intr-un
cuptor de olar. Cele două fragmente provin de la un vas-borcan de dimensiuni
mijlocii, cu buza tăiată relativ drept, uşor evazată, cu un inceput de git şi cu umeri
arcuiţi (fig. 2/1). Exemplare asemănătoare au fost descoperite in Moldova, de
pildă la Suceava-Sipot2, Davideni3, �old 4, precum şi in alte localităţi din spaţiul

(1) 1. Boboş şi M. Alexianu, Identificarea uaei surse de materie primă nouă utilizată
ca degresant în aşezarea dacilor liberi de la Vlădiceni-Bîrgăoani, jud. Neamţ, în
MemAntiq, XII-XIV, p. 153-164.
(2) Dan Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI e.n., Edit. Junilftea,
Iaşi, 1981, p. 27, fig. 23/1,8.
(3) Ioan Mitrea, Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice din aşezarea de
la Davideni (sec. V-VII e.n.), fn MemAntiq, VI-VIII, 1981, p. 73-74, fig. 7/5.
(4) Bold, corn. Manolcasa, jud. Botoşani, sapaturi Victor Spinei.
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dintre Prut şi Nistru 1 . Acest tip d� vas se intilneşte mai frecvent incepind cu a
doua jumătate a secolului al VII-lea, devenind o prezenţă obişnujtă in perioada
2
secolelor VIII-IX . Tot de la acelaşi vas poate să provină şi un fund, descoperit
de asemenea in cuptor (fig. 3/2). Ini\ial, fundul nu a fost realizat plan. Corectind
defec\iunea de execuţie, olarul 1-a intărit cu o bucată de lut, spre a asigura
stabilitatea recipientului. În cuptor s-a mai găsit un fragment de tipsie relativ
circulară, cu fundul ingroşat şi marginea scundă, uşor inclinată spre exterior şi
arcuită in interior, lucrată dintr-o argilă cu mică in compozi\ie, avind ca degresant
cio�uri pisate (fig. 2/2), aceste particularităţi tipologice părind a reprezenta
forme mai timpurii3. Diri acelaşi loc s-au mai recoltat şi alte citeva fragmente
ceramice atipice.
De pe nivelul podelei, provin două funduri de vase lucrate cu mina (fig. 3/1, 3),
avind drept degresant cioburi pisate, precum şi mai multe fragmente ceramice
atipice. Patru fragmente au pereţii arşi la exterior in atmosferă oxidantă, restul
fiind de culoare neagră. Pe ele se observă, totodată, urme verticale sau inclina te
de modelare cu mina. Celelalte fragmente sint de culoare cărămizie pe ambele
feţe, miezul fiind de culoare neagră.
Toate fragmentele prezintă crăpături superficiale, de lungimi variabile, ce se
explică prin gradul diferit de dilatare a degresantului in raport cu pasta ceramică,
in procesul arderii in cuptor.
Materialul arheozoologic, constind din şapte fragmnete osoase, apartine unui
număr de trei specii domestice, respectiv taurine, porcine şj ovine, oferind o idee
asupra hranei de natură animală obişnuită in această perioadă4•
Pe baza detaliilor observate la pu\inele fragmente ceramice pertinente tipo
logie, care fa� imposibilă o incadrare cronologică mai exactă, propunem datarea

Rikman, 1. A. Rafalovici, 1. G. Hincu, Ocerki istorii kul ' tuey Moldavii,
Chişinau, 1971, p. 90-92, fig. 15; 1. A. Rafalovici, V. L. Ulpuşnian, Moghil ' oiki v
raoneslaviaoskoe gorodiste u s. Sălişte, in Arheologiceskie issledovaoija v
Moldavii (1973 g.), Chişinau, 1974, p. 125-128, fig. 8/5; G. I. Postica, N. P.
Tel ' nov, Raooesredoevekovoe poseleoie Haosea - La matcă, in Arheologiceskie
issledovaoija v Moldavii v 1981 g., Chişinau, 1985, p. 142-152, fig. 1/2.
(2) · Ioan Mitrea, op. cit., p. 74.
(3) Un tip asemanator este atestat, de pilda, la Davideni (cf. 1. Mitrea, loc. cit.).
(4) Redam determinarea materialului arheozoologic efectuata de prof. dr. Sergiu
Haimovici de la Univ. "Al. I. Cuza" din Iaşi, caruia fi exprim multumirile noastre:
1. Taurine (Bos taurus) - o falanga), individ relativ mic.
2. Porcine (Sus scrofa domesticus) - un fragment de maxilar superior cu M3
aproape ieşit (deci o virsta de aproximativ 20 de luni), doua coaste, dintre care
una cu doua urme de taieturi in apropierea tubercului, un fragment din epifll3
inferioara a humerusului şi un altul din epifiza superioara a femurului; materialul
ar putea apartine aceluiaşi individ, de talie mijlocie sau mica.
3. Ovine (Ovis aries) - fragment cu epifiza inferioara a humerusului provenind cu
precizie de la un ovin, individ relativ masiv, de virsta matura.

(1)

E. A.
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gros�o modo a acestei locuinţe, sub rezerva unor descoperiri ulterioare mai

concludente, in secolele VI-VII e.n.

VNE HABITATION DES Vl-eme - Vll-eme SIEClES DE N.E.
DECOWERTE A VlĂDICENI, COM. DE BÎR{jĂOANI,
DEP. DE NEAMŢ
Resume
A 1 'occasion des fouilles de Vlădiceni dans un etablissement appartenant ă la
civilisation des Daces libres (Ile - Ilie siecles de n.e.), on a decouvert une habitation
creusee dans le sol (0,84-0,82 m), de forme carree (longueur des parois, 4 m), avec un
four en pierres assez grandes (fig. 1). L'inventairc de l 'habitation comprend des
fragrnents ceramiques et des os d 'animaux. Dans l ' interieur du four il y avait un
vase-pot (fig. 2/1 ; 3/2) et un plateau (fig. 2/2) et au niveau du plancher plusieurs
fragments ceramiques parmi lesquels deux fonds de vase (fig. 3/1 , 3). Toute la
cerarnique est fa<ronee ă la rnain. Le materiei archeozoologique, detennine par dr.
Sergiu Haimovici, appartient ă trois especes dornestiques (Bos taurus, Sm: scrofa
dornesticus, Ovis aries). A partir des details typologiques des rares fragments cera
miques, on·propose la datation de cette habitation pendant les vf VI� siecles qe n.c.
-

Explication des figures
Fig. 1 . Plan et profil stratigraphique de l'habitation des VIe - VIle siecles de Vladiceni .
vegetal; 2. niveau Ile - Ilie siecles de n.e.;

Fig.
Fig.

3. remplissage; 4. sol jaune sterile.

2. Ceramique decouverte ă l'interieur du four.
3. Ceramique decouverte dans l'habitation.
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Fig. l
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TEZAURUL DE MONEDE MEDIEVALE
DE IA TRIFEŞTI, JUD. NEAMŢ
de Domniţa Hordilă

A.

n ziua de 21 mai 1977 cetateanul Dumitru Stoica, din satul Văleni,
comuna Boteşti, judeţul Nea ţ. a adus la Muzeul de Istorie din Roman
34 de monede descoperite pe Dealul Feleşti, comuna Trifeşti, judeţul
Neamţ. Monedele au fost scoase la suprafaţa solului cu prilejul lucrări
lor de primăvară şi împrăştiate pe o suprafaţă de cea. 25 m2. Locul descoperirii
se află pe marginea deal.ului dinspre comuna Horia, la o distanţă de 600 m de
şoseaua Roman-Piatra Neamţ. Un sondaj efectuat a scos la iveală inclt 75 de
monede, care au intregit tezaurul. Monedele au fost îngropate, probabil, intr-o
pungă din material perisabil ce a permis împrăştierea conţinutului.
În imediata apropiere a locului unde a fost ingropat tezaurul, la cea. 1 m, pe
marginea ripoasă, a fost descoperit restul unei locuinţe de tip bordei;. cealaltă .
parte a ei fiind surpată. Forma locuinţei era probabil rectangulara, cu colţurile
rotunjite. S-a pastrat întreagă doar latura de vest, lungă de 2,34 m. Podeaua bine
bătatorită nu prezenta urme de lipitură. În colţul de nord-vest s-a păstrat un
fragment din vatră, Ungă care era o piatră de ascuţit. Arsura subţire demonstrează
scurta ei folosire. Negăsindu-se alte materiale arheologice este greu de presupus
că tezaurul este contemporan cu locuinţa sau că intre ele ar exista vreo legătură.
Cele 1 09 monede care compun tezaurul sint emise in oraşele imperiale: Cam"
pen, Daventer şi Zwolle; in provinciile confederaţiei olandeze: Geldern,
West-Friesland, Holland, Utrecht, Overyss�l şi Zeelande şi de către Sigismund
al III-lea pentru Polonia şi Danzig (Gdansk) 1 .

�

·

(1) Pentru identificarea monedelor au fost folosite urmatoarele cataloage: A
Delmontc, Le Benelux d argent, Amsterdam, 1967; Catalogue de la collection
•

des monnaies et medailles polonaises du Cornle Hutter-Czapski, 1�11,

Petesburg-Paris, 1 87 1 -1872. Ele ne-au fost puse Ia dispoziţie de doamna
Constanta Stirbu de la Cabinetul numismatic al Muzeului Naţional de istorie,
caruia îi aducem multumirile noastre şi pe aceasta cal�
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CATALOQVL MONEDELOR
1.

CAMPEN

1. AV. MO. ARG. CIVI. IMP/DELG. CAMP.

Cavaler cu armura şi coif întors spre dn:apta şi privind spre stînga; cu mîna stînga ţine
o panglica de care este prins un scut în cîmpul caruia se afla un leu în picioare întors
spre stînga (stema Olandei); cu mîna dreapta îşi ţine mantaua.
RV. CONFIDENS (d) NO. NON. MOVETUR. 1646. c. p. e. , c. p. i.
Leu în picioare spre stînga.
•
Taler; Ar; 4 1 mm; 26,6 g; A Delmonte, 862.
2. Av. şi rv. ca mai sus, der. 16-48.
Taler; Ar; 42 mm; 27,3 g; A Delmonte, 862.
3. Av. şi rv. ca mai sus, dar CIV.
Taler; Ar; 42 mm; 26,8 g; A Delmonte, 862.
4. Av. şi rv. ca mai sus, dar, 1652 şi CIVIT iar cavalerul întors spre stînga şi privind spre
rtreapta, cu mîna stîhga line panglica de care este prins scutul şi cu dreapta mantaua.
Taler; Ar; 43 mm; 27 g; A Delmontc, 862.
5. Av. şi rv. ca mai sus, dar CIVI şi 1 6-64.
Talcr; Ar; 42 mm, 27,5 g; A. Delmontc, 862.
6. Av. şi rv. ca mai sus, dar 16-67.
.
Taler; Ar; 43 mm; 27 g; A. Delmonte, 862.
7 Av. şi rv. ca mai sus, dar 1671 şi. pc rv. c. p. c., c. II.
Taler; Ar; 4 1 mm; 26,8 g; A Delmonte, 863.
8 . .(w. şi rv. ca mai sus, dar CIV şi anul 1 6-77 şi c. p. e.. (perle mari) c. L. i.
Talcr; Av; 43 mm; 27,3 g; A. Dclm on te, 862.
9. Av. şi rv. ca mai sus, dar CIVI.
Taler; Ar; 43 mm, 27,3 g; A Delmonte, 862.
10. Av. şi rv. ca mai sus, dar CVI. şi 1689.
Taler; Ar; 42 mm; 27,2 g; A Delmontc, 862.
1 1 . Av. şi rv. ca mai sus.
Talcr ; Ar; 42 mm; 27,3 g; A. Dclmontc, 862,
1 2. Av. şi rv. ca mai sus, dar 16-82.
Talcr; Ar; 42 mm; 27,7 g ; A. Delmonte, 862.
1 3. Av. şi rv. ca mai sus.
Taler; Ar; 43,5 mm; 27,5 g; A. Dclmon tc, 862.
1 4. Av. rv. ca mai sus, uar 1683.
Taler; Ar; 43 mm; 25,5 g; A Dclmonte, 862.
1 5. Av. rv. ca mai sus, dar 16-8-l.
Talcr; Ar; 44 mm; 27,3 g; A. Dehnontc, 862.
.

11. DAVENTER
16. AV. IMP. CI V. C O N F/BI ; J G. I'RO. SOCI. 1640 c.r.c., c.p.i.
Rcprczcntarcd ca la nr. 4, uar In scut o acvil::l.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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R V. ME. VIGILANTE. FLORET. DAVENT. c. p. c., c. p. i.
Reprezentarea
. ca la nr 1.
Taler; Ar; 40 mm; 27 g; A. Delmonte, 862.
17. AV. MO; ARG; CIV; IMP; BELG: DAVENTIAE; c. ş, e., c. 1. i.
La ultimul cuvînt ligatura A+E.
Reprezentarea ca mai sus.
Rv. ca la nr. 1, dar 16-84, c. ş. e, c. 1. i;
Taler; Ar; 44 mm, 26,6 g; A. Delmonte, 859.

I I I. ZWOLLE

18. Av; MO; AR (g) CIVITA; ZWOL; A; L; IMP; c. p. e.; c. p. i.
Reprezentarea ca mai sus.
Rv. DA; PACEM; DO; IN; DIEBVS; NOST. 1646.
Reprezentarea ca mai sus.
Taler; Ar; 42 mm; 26,8 g; A. Delmonte, 866 b.
19. Av. şi rv. ca mai sus.
Taler; Ar; 42 mm; 26,8 g; A. Delmonte, 866 b.

IV. GELDERN
20. AV. MO. ARG. PRO. CON. FOE. B (elg) GEL, c. p. i, c. p. e.
Reprezentarea ca la nr. 4.
Rv. ca la nr. 1, dar 1635.
Taler; Ar; 41 mm; 28 g; A. Delmonte, 825.
21. Av. şi rv. ca mai sus, dar 1639.
Taler; Ar; 42 mm; 27,7 g; A. Delmonte, 825.
22. Av. si rv. ca mai sus, dar 1640.
T�ler; Ar; 41 mm; 27,9 g; A. Delmonte, 825.
12. Av. si rv. ca mai sus.
T�ler; Ar; 41 mm; 27,6 g; A. Delmonte, 825.
24. Av. şi rv. ca mai sus.
Taler; Ar; 41 mm; 28 g; A. Delmonte, 825.
25. Av. şi rv. ca mai sus, dar 1641.
Taler; Ar ; 41 mm; 28,3 g; A. Delmonte, 825.
26. Av. şi rv. ca mai sus, dar 1644.
Taler; Ar; 42 mm; 27 g; A. Delmontc, 825.
27. Av. şi rv. ca mai sus.
Taler; Ar; 41 mm;27,8 g; A. Dclmonte, 825.
28. Av. şi rv. ca mai sus, dar 1646.
Talcr; Ar; 41 mm; 28,5 g; A Dclmontc, 825.
29. Ar. şi rv. ca la nr. 1, dar 16-48.
Talcr; Ar; 41 mm;28,5 g; A. Dclmont c, 825.
30. Av. şi rv. ca la nr. 20, dar anul 1 6-Sti.
Talcr; Ar; 41 mm; 28,5; A. _Dclmontc, 825 .
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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V. WEST-FRIESIAND

31. Av. şi rv. 4, dar WEST şi 1624.
Taler; Ar; 41 mm; 27 g; A. Delmonte, 836. .
32. Av. şi rv. ca mai sus, dar WESTF şi 1636 c. ş. i., c. ş. e.
Taler; Ar; 40 mm; 27 g; A. Delmonte, 836.
33. Av. şi rv. ca la nr. 31, dar 1637.
Taler; Ar; 40 mm; 26,5 g; A. Delmonte, 836.
34. Av. şi rv. ca mai sus, dar 1651.
Taler; Ar; 42 mm; 27 g; A. Delmonte, 836.
35. Av. şi rv. ca mai sus, dar 1656, c. p. e., c. 1. i.
Taler; Ar; 42 mm; 27, 2 g; perforata, A. Delmonte, 836.
.
36. Av. şi rv. ca mai sus, dar 1668.
Taler; Ar; 41 mm; 27 g; A. Delmonte, 836.
37. Av. şi re. ce mai sus, dar 1670.
Taler; �; 42 mm; 26,8 g; A Delmonte, 836.
38. Av. şi rv. ca mai sus, dar leul din scut încoronat.
Taler; Ar; 42 mm; 27 g; A. Delmonte, 836.
'
39. Av. şi revers ca mai sus, dar WESTF şi leul din scut neincoronat:
Taler; Ar.; 40 mm; 27g.
40. Av. şi rv. ca mai sus.
Taler; Ar; 41 mm; 27 g; A. Delmonte, 836.
_
41. Av. şi rv. ca mai sus.
Taler; Ar; 41 mq�; 27 g; A. Delmonte, 836.
42. Av. şi rv. ca mai sus, dar 1682.
Taler; Ar; 40 mm; 27g; A. Delmonte, 836.

VI. HOLIAND

43. Av. MO x NO x ARG x 15-76 ORDIN x HOL x c. p. e., c. p. i.
Reprezentarea ca la nr. 4.
Rv. ca la nr. 1, dar cuvintele desparţite priri x.
Taler; Ar; 40 mm; 27,5 g; A. Delmonte, 83 1.
44. Av. si rv. ca mai sus.
Taler; Ar; 40 mm; 27, 1 g; A Delmonte, 831.
45. Av. rv. ca mai sus.
Taler; Ar; 40 mm; 26,6 g; A Delmonte, 831.
46 . Av. şi rv. ca mai sus, dar 1589?
Taler; Ar; 40 mm; 27,1 g; perforat:l; A. Delmonte, 831.
·
47. Av. MO. NO. ORDI . 16-00 GEL. VA. HOL. c. p. e., c. p. i.
Reprezentarea ca mai sus.
Rv. ca mai sus.
Taler; Ar; 39 mm; 27,5 g; A. Delmonte, 831.
48. A.v. MO. ARG. PRO. CONFOE. BELG. HOL. c. ş. e., c. s. i.
Reprezentarea ca mai sus.
·
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Rv. ca mai sus dar 166:1, c. ş. e., c. ş. i.
Taler; Ar; 40 mm; 29,9 g; uşoară dublă batere; /}. Delmonte, 832.
49. Av. şi rv. ca mai sus, dar 1664 şi c. p . e., c. p. i.
1 /2 ! aler; Ar; 32 mm; 14 g; perfora ta, A. Dclmontc, 87 1 .

VII. \HRECHT

50. Av. şi rv. ca mai sus, dar TRA şi 1 606.
Taler; Ar; 40 mm; 27,5 g; A. Dclmontc, 843.
5 1 . Av. şi rv. ca mai sus, dar 1 6 1 7 .
Taler; A r ; 40 mm; 27,8; A Dclmontc, 843.
52.

Av. şi rv. ca mai sus, dar TRAI şi 1629.
Talcr; Ar; 4 1 mm; 27,49; A Dclmonte, 843.

53. Av. şi rv. ca mai sus, dar TRA şi 1 640. Leul din scut încoronat.
Taler; Ar; 40 mm; 28 g ; A Dclmontc, 844.

54. Av. şi rv. ca mai sus, dar 164 1 .
Taler; Ar ; 4 1 mm; 27,2 g ; A . Delmonte, 844.

55. Av. şi rv. ca mai sus, dar 1644.
Taler; Ar; 41 mm; 27 g; A. Delmonte, 844.
56. Av. şi rv. ca nmi sus, dar 1645.
Taler; Ar; 41 mm; 27,6 g; A. Delmonte, 844.
57. Av. şi rv. ca mai sus.
Taler; Ar; 41 mm; 27,6 g; A. Delmonte, 844.
58. Av. şi rv. ca mai sus, dar 1648 şi leul din scut neîncoronat.
Taler; Ar; 41 mm; 27,6 g; A. Delmonte, 845.
59. Av. şi rv. ca mai sus, dar 1679.
Taler; Ar; 41 mm; 28 g; A. Dclmonte, 847.

VIII. OVERYSSEL
60. Av. si rv. ca mai sus, dar TRAN si 1612.
T�ler; Ar; 40 mm; 27,4 g; A. Delmonte, 856.
61. Av. şi rv. ca mai sus, dar 1615.
Taler; Ar; 40 mm; 27,5 g; A. Delmonte, 856.
62. Av. şi rv. ca mai sus, dar 1643.
Taler; Ar; 41 mm; 27,6 g; A. Delmonte, 856.

IX. ZEEIANDA
63. Av. şi rv. ca mai sus, dar ZEL şi 1636.
Taler; Ar; 41 mm; 27, 1 g; A. Delmonte, 839.
64. Av. şi rv. ca mai sus, dar 1648.
Taler; Ar; 39 mm; 27,5; A. Delmonte, 839.
65. Av. şi rv. ca mai sus, dar 1649.
Taler; Ar; 39 mm; 26,8 g; A. Dclmontc, 839.
66. Av. şi rv. ca mai sus, dar 165 1 .
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Taler; Ar; 41 mm; 27,3 g; A. Delmonte, 839.

X. POlONIA
67. Sigismung III ( 1587-1632).
Av. +SIGIS. III D. G. REX. POL. M. D. LI. RVS. PRV. M -k. ş. e., c. ş. e.
Bustul lui Sigismund III încoronat, cu guler şi armură, întors spre dreapta; ţine într-o
mînă sceptrul, iar în cealaltă spada pe umăr.
Rv. SAM. LIV. (nec. n. sv.) GOT. VAN. Q. HRI. R . c. ş. e., c. Ş� 1."" .
Scut încoronat şi scartelat, în cartierele 1-4 acvila polonă, în 2- 3 cavalerul lituanian, în
centru scut cu stema familiei Vasa, în comp. 16-22.
Ort; Ar; 29mm; 6,2 g; perforată H-C. 1435.
68. Ar. şi rv. ca mai sus, dar legenda vizibilă Şi PRVS.
oit; Ar; 29 mm; 6,7 g; H-C, 1, 1435..
69. Av. şi rv. ca mai sus.
Ort; Ar"; 28 �m; 6,1 g; H-C, 1, � 435.
70. Av. si rv. ca mai sus.
.
Ort; Ar; 28 mm; 6,5 g; H-C, 1, 1435.
71. Av. şi rv. ca mai sus.
Ort; Ar; 28 mm; 6,5 g; H-C, 1, 1435.
72. Av. şi rv. ca mai sus.
.
Ort; Ar; 28 mm; 5,9 g; H-C, 1, 1435.
73. Av. şi rv. ca mai sus.
Ort; Ar; 28 mm;5, 5 g;H-C, 1, 1435.
74. Av. şi rv. ca mai sus.
Ort; Ar; 29 mm; 6,2 g; H-C, 1, 1435.
75. Av. şi rv. ca mai sus.
Ort; Ar; 29 mm; 5,8 g; H-C, 1, 1435.
76. Av. şi rv. ca mai sus.
Ort; Ar; 29 mm; 6,9 g; H-C, l, 1435.
77. Av. şi rv. ca mai sus.
Ort; Ar; 28 mm; 5,8 g; H-C, 1, 1435.
78. Av. şi rv. ca mai sus.
.Qrt; Ar; 29 mm; 6,5 g; H-C, 1, 1435.
79. Av. si rv. ca mai sus.
O�t; Ar; 29 mm; 6,2 g; perforată; H•C, 1, 1 435.
80. Av. şi rv. ca mai sus.
Ort; A(; 29 m m; 5,4 g; perforată; H-C, 1, 1435.
81. Av. şi rv. ca mai sus.
Ort; Ar; 28 mm; 6,4 g; H-C, 1, 1435.
82. Av. şi rv. ca mai sus, dar 16-23.
Ort; Ar,; 29 mm; 6,8 g; H-C, 1, 1450.
83. Av. şi rv. ca mai su�.
Ort; Ar; 29 mm; 6,8 g; H-C, I, 1450.
84. Av. şi rv. ca mai sus. http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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Ort; Ar; 28 mm; 6,3 g; H-C, 1, 1450.
85. Av. şi rv. ca mai sus.
6rt; Ar;· 28 mm; 6,6 g; H-C,.I, 1450.
86. Av. şi rv. ca mai sus.
Ort; Ar; 28 mm; 5·,6 g; H-C; 1, 1450.
. 87. Av. şi rv. ca mai sus.
Ort; M;_�; 6,7 g; perforata; H-C, 1, 1450.
88. Av. şi rv. ca mai sus.
Ort; Ar; 29 mm; 6,4 g; H-C, 1, 1450. ·
89. Av. şi rv. ca mai sus.
Ort; Ar; 29 mm; 6,5 g; H-C, 1, 1450.
90. Av. -şi rv. ca mai sus.
Ort; Ar; 28 mm; 6,4 g; H-C, 1, 1450.
91. Av. si rv. ca mai sus.
O�t; Ar; 28 mm; 6,2 g; perforata; H-C, 1, - 1450.
92. Av. şi rv. ca mai sus.
Ort; Ar; 29 mm; 6,6 gj H..C, 1, 1450.
. 93. Av. şi rv. ca mai sus.
Ort; Ar; 29 mm; 7,3 g; H-C, 1, 1450.
94. Av. şi rv. ca mai sus, dar 1624.
Ort; Ar; 29 mm; 7,3 g; H-C, 1, 1484.
95. Av. şi rv. ca mai sus.
Ort; Ar; 29 mm; 6,4 g; H-C, 1, 1484.
96. Av. şi rv: ca mai sus.
Ort; Ar; 28 mm; 7 g; H-C, 1, 1484.
97. Av. şi rv. ca mai sus.
Ort; Ar; 29 mm; 6,2 g; perforata, H-C, 1, 1484.
98. Av. şi rv. ca mai sus.
Ort; Ar; 29 mm; 6,4 g; H-C, 1, 1484.
99. Av. şi rv. ca mai sus.
Ort; Ar; 28 mm; 5,4 g; H-C, 1, 1484.
__ _ _

XI. DANZI<i
Sigismund III ( 1587-1632)
100. Av. SIGIS. III; D; G; REX; POL; M; D; L; R; PRUS c. p. e., c. p. i.
Bustul imparatului incoronat, cu gul.cr şi platoşa intors spre dreapta.
Rv. .MONETA. CIVIT. GEDANENSIS. 1617, c. ş. e., c. ş. i.
Doi lei in picioare susţin stema oraşului Gdansk (scut incoronat cu doua cruci), în
ofmpul de mai sus stema familiei Vasa.
Ort; Ar; 28 mm; 6,2 g; 11-C, 1, 1371.
101. Av. şi rv. ca mai sus.
Ort; Ar; 28 mm; 6,5 g; H-C, 1, 1371 .
102. Av. ş i rv . ca mai sus dar pe rv. PR. ş i in cimp 1-6, iar pc revers in cimpul de sus 2-4.
0ţt; Ar; 29 mm; 6,2 g; perforata; 1 1 C 1, 1484.
-

,
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103. Av. şi rv. ca mai sus.
Ort; Ar; 28 mm; 6,3 g; H-C, 1, 1484.
104. Av. şi rv. ca mai sus.
Ort; Ar; 28 mm; 7 g; perforata H-C, 1, 1484
105. Av. şi rv. ca mai sus.
Ort; Ar; 28 mm; 6,9 g; H-C, 1, 1484.
106. Av. şi rv. ca mai sus.
Ort; Ar; 28 mm; 6,7 g.
107. Av. �i rv. ca mai sus, dar pe avers �ltima prescurtare P. şi anul 16-25.
Ort; Ar; 28 mm; 6,1 g; H-C, 1, 1523.
108. Av. şi rv. ca mai sus.
Ort; Ar; 28 mm; 6,8 g; H-C, I, 1523.
109. Av. şi rv. ca mai sus, dar pe avers ultima prescurtare PR.
Ort; Ar; 28 mm; 6,8 g; H-C, I, 1526.
,

Monedele ce compun tezaurul de la Trifeşti se întind pe o perioadă de 106 ani,
fapt ce demonstrează că acumularea lor s-a făcut într-o perioadă îndelungată· de
timp. Cele mai vechi exemplare sint trei taleri emişi in 1576 in provincia Holland
şi sint mai rar întîlnite. Cea mai rară piesă din tezaur este talerul emis in provincia
West-Friesland in 1682. Taierii emişi în oraşele Campen şi Daventer in 1684 sint
cele mai recente monede.
Repartizarea monedelor pe emisiuni este:
15 taleri
Campen
2 taleri
Daventer
2 taleri
Zwolle
1 1 taleri
Geldern
12 taleri
West-Friesland
6 taleri şi 1/2 taler
Holland
10 taleri
Utrecht
3 taleri
Overyssel
4 taleri
Zeelanda
33 orti
Polonia
10 or i .
Gdansk
Din numărul de 109 monede cit formează tezaurul, iz sint perforate. Ele au
făcut parte dintr-o salbă, restul au fost folosite pentru tranzacţii comerciale sau
au provenit din vînzări importante. Proprietarul tezaurului poate fi doar · un
localnic, deoarece este greu de presupus ca un negustor străin să fi avut asupra
lui o salbă ce nu poaţe fi folosită in vînzările şi cumpărările sale. ·
Ultimul taler emis in 1684 indică cu aproximaţie şi data îngropării tezaurului.
Ea poate reprezenta asigurarea valorii lui de nesiguranţa acelor vremuri din
Moldova provocată de repetatele schimbări de domnie şi constituirea fracţiunilor
boiereşti cu orientări externe diferite pentru putere.
Descoperirea de la Trifeşti-D. Feleşti, alături de alte descoperiri monetare
·

l

.
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contribuie la cunoasterea circulatiei monetare din Moldova in sec.
.

.

.

XVI-XVII.

LE TREsOR DE MONNAIES MEDIEVALES DE TRIFEŞTI,
DEP. DE NEAMŢ
Resume
Decouvert dans deux etapes, ce tresor cornprend 109 monnaies ernisses par 1. 1�
villes irnperiales de Campen ( 1 5 thalers), Deventer (2 thalers), Zwolle (2 thalers); :::
les provinces de la confederation hollandaises Geldem ( 1 1 thalers), West-Frieslan:

(12 thalers), Holland (6 thalers et 112 thaler), Utrecht (10 thalers), Overyssel (:
thalers ), Zeelanda (4 thalers) et 3. par le roi Sigisrnund III pour la Pologne (3 :
rnonnaies "orts") et Gdansk (10 rnonnaies "orts").
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Fig. 1 2 Mort�de d i n t ezaurul de Ia Feleş t i .
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Fig. 13 Mon�e din-tezaurul de la FeleŞti.
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Fig. 1 4 Monede din tezaurul de la Feleşti.
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.Fig. 15 Monede din tezaurul de la Feleşti.

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

61

63

. 64

Fig. 1 6 Monede din tezaurul de la Fele� ti.
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Fig. 18 Monede din tezaurul de la Fel�ti. .
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Fig. l9

Monede din tezaurul de la Feieşti.
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.Fig. 24 Monede din tezaurul de la Feleşti.
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CRONicA

SĂ PĂl\JRI ŞI CERCETĂRI ARHEOLOGICE
.
DE SUPRAFAŢĂ Î N JUDEŢUL NfAMŢ
(1987-199 1)
d e Gheorghe Dumitroaia
epozitar a numeroase şi valoroase mărturii ale trecutului, judeţul
Neamţ a beneficiat de o cercetare arheologică relativ intensa. şi în anii
1987- 1991. În afară de aşezările în care săplHurile s-au desfăşurat în
continuarea cercetărilor din anit anteriori, au fost incluse în planul de
cercetare obiective noi, unele dintre ele impuse de lucrările de hidroamelioratii
sau construcţii. S-a avut în vedere toto�ată� pe lîngă cercetarea arheologică
realizată prin săpături sau sondaje, efectuarea· unor cercetări perieghetice ale
căror rezultate le consemnăm, sumar, în cronica de faţă. Acestea !ărgesc
cunoaşterea arheologică a spaţiului citat, contribuind la realiza:-ea viitorului
repertoriu al judeţului.
Localităţile în care au avut loc săpături sistematice, sondaje şi periegheze sînt
prezentate, ca şi altădată, în ordine a lfabetică, iar cei care au condus aceste
activităţi sînt consemnaţi, de regulă, la sfirşitul fiecărei note.

1. Sat Bălăuşeşti, corn. Qirov
Pe teritoriul localitaţii au fost descoperite doua aşezari daco-carpice (sec.II-III e.n.): in partea
de nord-est a satului, fn perimentrul proprietâţii lui F1. Braşoveanu şi pe pfatoul din
partea dreapta a izvoarelor pfrfului Popii.
Periegheza efectuata de Marius Alexianu (Muzeul de istorie Piatra Neamţ) in anul 1987.
·

2.

Sat Bira, corn. Bira

În punctul Cetate s-a efectuat un �ondaj de informare care a prilejuit descoperirea unei
consistente depuneri arheologice datata în sec.V -III î.e.n. şi a unor fragmente ceramice
eneolitice şi din evul mediu. Ţinînd cont de importanţa complexelor şi materialelor
arheologice descoperite şi de necesitatea datarii fortificaţiei identificate, se impune
cfeciuarea unor sapaturi sistematice de a amploare.
Periegheza şi sondaj arheologic Ştefan Scorţanu (Muzeul de istorie Piatra Neam\) şi
Emil Moscalu (Muzeul Naţional de Istorie al României) in anul 1990_.
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Gheorghe Dumitroaia

·
Sat Borniş, corn. Dragornireşti

In anii 1987-1988' au continuat sapaturile în punctul Mîleşti, prilej cu care s-au dezvelit noi
complexe arheologice, unele depistate din anii anteriori. Au fost cercetate integral sau
parţial locuinţe din secolele VI-VIII şi secolul al XV-lea, precum şi gropi sau vetre în
aer liber corespunzatoare unora din nivelurile sus amintite. Dintre materialele arheo
logice descoperite se remarca citeva piese de excepţie, care au fost deja publicate1.
Cercetare asigurata de Rodica Popovici (Institutul de Arheologie Iaşi).

4. Sat Borşeni, corn. Războieni

În punctul Bulgărie 2 s-au identificat o asezare carpica (sec. II-III e.n. ), o asezare si o necropola ·
Sîntana de Mureş (sec. IV e.n.) Şi o aşezare din sec. V-VII e.n.). '
Cercetare de teren Gh. Dumitroaia (Muzeul de Istorie Piatra Neamţ), 199.1.
'

·

5. Sat Bozieni, corn. Bozieni
În aceasta localitate au fost efectuate sondaje de salvare fn apropierea Primtlriei, în marginea
satului spre Cuci şi La Cenuştlrie. Sapaturile din primele doua puncte au permis
descoperirea a doua aşezari daco-carpice, iar în cel de-al treilea recuperarea unor
resturi de cuptoare de ars ceramica şi teracota din sec. XVII.
sapaturi arheologice condu_se de Vasile Ursachi şi Domniţa Hordila (Muzeul de Istorie
Roman) fn anul 1988.
·

6. Sat Ciurea, corn. Poienari
Cercetarile de suprafaţa de pe. teritoriul localitaţii au fost impuse de lucrarile de hi
droamelioraţii efectuate de catre IEELIF Neamţ. S-au descoperit aşezarile din
punctele:Bordeqaia (cu vestigii daco-carpice şi din evul mediu tîrziu -sec. XVIII), Sub
Ponoare (cu materiale eneolitice şi din şec. II-III e.n.), Budtli şi Dealul Dagîţei (sec.
II-III e.n.).
Periegheze efectuate de Ecaterina Babuşanu (Muzeul de Istorie Piatra Neam\) în anul
1988.

7. Sat Davideni, corn. Ţibucani
Cele Cinci campanii de sapaturi arheologice din aşezarea de la Izvoare-Spieşti au dus la
obţinerea unor noi informaţii privind depunerile datate în eneolitic- cultura Precucu
teni, epoca bronzului -cultura Noua, epoca fierului şi secolele V-VII e.n.
Ca şi în anii anteriori, obiectivul principal i-a constituit cercetarea aşezarii din perioada
formarii poporului român. Au fost dezvelite şi cercetate integral un numar de 20 de
( 1) R. Popovici, Două piese vestimentare din sec. VI-VII descoperite la
Borni11�Neamţ, în ArhMold, XII, 1989, p.249-25 1 ; idem, Aotroponim dacic scris
cu litere latine in aşezarea. de la Borniş-Neamţ (sec.ll-111 e.n.), în'ArhMold,
XIII, 1990, p. 155-160.
(2) Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări arheologice din nord-estul judeţului
Neamţ, în prezentul volum.
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locuinţe adîncite în pamînt, de forma rectangulara în plan orizontal, cu pereţii din bfrne
lutuite şi cu acoperiţul în una-doua ape, cu vetre simple sau cuptoare. S-au recuperat
un bogat material ceramic lucrat cu mîna sau la roata, obiecte diverse de lut ars, piatra,
os, fier sau bronz. Remarcabila se dovedeşti" fibula de bronz descoperita în anul 1990,
unica fn Moldova.
Rezultatele cercetarilor întregesc imaginea con\inutului culturii materiale de la est de
Carpaţi din secolele V-VII e.n.1
Sapaturi sistematice efectuate de Ioan Mitrea (Liceul "George Bacovia" Bacau).

8. Sat Dăneşti, corn. (jirov

La circa 800 m sup de intersecţia dintre şrn;eaua Girov-Dochia şi pîrîul Rusului, pe partea

dreapta a acestuia s-a descoperit o aşezare din sec.V -VI e.n.
Cercetare de teren Marius Alexianu (1987).

9.

·

Sat Dochii, corn. (jirov

Cu ocazia perieghezei întreprinse de Gh. Dumitroaia şi M. Alexianu în anul 1989, în punctul
Perdele de la est de sat, a fost descoperita o aşezare aparţinînd culturii Noua .
.

.

1 O. Sat Doina, corn. (jirov
În perimetrul proprietatii lui I. Muraru s-au identificat urmele unei aşezari Cucuteni B.
Informaţii Şt. Scoqanu.
1 1 . Sat Dulceşti, corn. Dulce�i
Sapaturile de la Dulceşti s-au efectuat în zona lucrarilor de îmbunataţiri funciare de pe Valea
Neagra, în anii 1987- 1988.
Prima campanie de sapaturi, desfasurata sub conducerea lui St. Scortanu, a avut ca
. obiectiv cercetarea punctului Între pîraie, unde pe lfnga descoPerirea �nor materiale
din epoca bronzului s-a indentificat şi cercetat o locuinţa adfncita în pamînt, de forma
rectangulara în plan, cu resturi de bîrne, vatra şi ceramica specifice sec. V-VII e.n.
În anul 1988 s-au efectuat sapat uri de salvare sub conducerea arheologilor M. Alexianu
şi Gh. Dumitroaia în perimetrul Fennei legumico/e, situata pe malul stîng al pîrîului
Valea Neagra, pe un teren în _panta lina. S-au depistat vestigii sporadice aparţinînd
culturilor Costişa şi Noua, o aşezare hallstattiana timpurie (cultura Cortateni), o aşeza
re datata fn secolele IV-III f.e.n., precum şi citeva fragmente ceramice din faza "clasica"
a civilizatiei geto-dacice (sec. 1 f.e.n.-sec. 1 e.nl.
În afara de sectoarele investigate prin sapaturi au fost descoperite prin periegheze
punctele SMA (aşezare daco-carpatica din sec. II-III e n.) şi Dealul Rusu (aşezare
Cucuteni, probabil faza A).
.

(1) 1. Mitrea, Estimări paleodemografice privind spaţiul est-carpatic al României ia
sec. V-X, în Carpica, XX, 199 1 , p. 325-329; idem, Noi descoperiri arheologice in
aşezarea de la Davideni-Neamţ, în prezentul volum.
(2) M. Alexianu, Gh. Dumit roaia Aşezarea hallstattiană de la Dulceşti, jud. Neamţ.
în SympThrac, 7, 1 989, p. 267-268.
,
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1 2. Sat Filioara, corn. Agapia
�ezarile de la Podul Varatec!flui (eneolitic, Noua şi sec. II-III e.n.), Silişte (sec. XVII-XVIIl)
şi La Iaz (Noua şi sec. II-III e.n.) au fost descoperite pe calc pcrieghetica în anul 1987
de Gh.Dumitroaia.

1 3. Sat {jhelăieşti, corn. Birgăuani
Cercetarile sistematice din anul 1989 din cunoscuta staţiune de pe Nedeea, deşi reduse ca
amploare, au permis înregistrarea de noi date privind nivelul Cucuteni B1 al depunerii
eneolitice.
Sapaturi Ştefan Cucoş (Muzeul de istorie şi arheologie Bacau).

1 4. Sat Qhindăoani, corn. Băltăteşti
Pe Dealul ivaşcu s-a descoperit o staţiune eneolitica multistratiflcata, cu niveluri Cucutcni A
şi B.
Periegheza Gheorghe Dumitroaia (1988).

1 5. Sat {joşmani, corn. Români
Cercetarile arheologice au avut loc în perimetrul lucrarilor de îmbunataţiri funciare. În afara
de aşezarea din punctul Dealul Morii care a fost sondata (cu care prilej au fost puse în
evidenţa urmele unor locuiri din sec. II-III e.n., şi din feudalismul tîrziu), s-au descoperit
aşeza riie: La Velniţă (vestigii din sec. II-III �.n. şi din sec. XVII-XVIII), Goşmanii Vechi
(sec. II-III e.n.), La Păr (sec. II-III c.n.), In Lungul Vîntului (sec. II-III e.n.) şi Şcoala
Generalii (sec. XVII-XVIII).
Informaţii: Elena Petrişor.

1 6. Sat Hlăpeşti, corn. Dragomireşti
Cercetarile arheologice de suprafaţa efectuate în anul 1987 de catre Gh. Dumitroaia şi C.
Secara au dus la descoperirea aşezarilor: Bursuclirie (sec. II-III e.n.), Dealul Bisericii
(Cucuteni) şi Tarlaua Carnea Il (Noua).

1 7. Sat Hoiseşti, corn. Mărgineni
Pe valea Dolceşti, în locul numit Potopişte, pe un teren de joasa altitudine cu suprafaţa de
aproximativ 2 ha s-au cules fragmente ceramice din sec. II-III e.n. (aparţinînd culturii
carpice) şi din sec. IV-lea e.n. (cultura Sîntana de Mureş).
Periegheza Gh. Dumitroaia ( 1989).

1 8. Sat Holm, corn. Poienari
În punctul La col. Mihăilescu, situat în apropierea pîrÎ!llui Fundatura, s-a efectuat un sondaj
arheologic în anul 1 989 de catre Elena Petrişor, cu care ocazie au fost puse în evidenţa
urmele unei aşezari aparţinînd civilizaţiei carpice.

1 9. Sat Homiceni, corn. Birgăuani
Cercetarile sistematice efectuate în punctul

Bendeasca în

anii 1088- 1990 a u dus la desen-
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perirea unor importante vestigii arheologice datate in neoliticul timpuriu -cultura
Starl!evo-Cris, Hallstatt, sec. II-III e.n., sec. V-VII si sec. XVII.
Depunerea principală din staţiune, care a constituit obiectivul esenţial al cercetarilor
din aceşti ani, este cea datata in sec. II-III e.n., aparţinînd civilizaţiei daco-carpice. Pina
Ia ora actuala s-au descoperit un important numar de locuinţe, gropi, vetre şi cuptoare,
recoltindu-se o mare cantitate de ceramica (vase borcan, caţui, cani, fructiere, stre
curatori, amfore romane ş.a.), unelte de fier, os şi piatra şi monede romane imperiale
de argint 1 .
Sapaturi arheologice conduse de Elena Petrişor.

20. Sat Izvoare, corn. Dumbrava Roşie
În anul 1987 au fost reluate cercetarile în staţiunea arheologica multistratificata de lînga Iaz
(zona A), de catre un nou colectiv de cercetare2. Au fost sapate trei secţiu.ni in partea
sudica a staţiunii, punîndu-f:e în evidenţa niveluri arheologice precucuteniene - fazele
II şi III, Cucuteni A, resturi din faza Cucuteni a, din perioada de tranziţie la epoca
bronzului şi epoca bronzului, morminte din sec. IV e.n. şi din evul mediu.
Din nivelul cucutenian au fost cercetate parţial sau integral - 10 locuinţe şi s-a recoltat
un bogat material ceramic pictat (vase, suporturi, capace, altare), idoli, unelte de piatra,
silex sau os, un topor şi un cirlig de undiţa de arama.
Cercetari întreprinse in anii 1987-1990 de Silvia Marinescu-Bilcu (Institutul de arheo
logie Bucureşti), Marius Alexianu şi Elena Ciubotaru (Muzeul de istorie Piatra Neamt).
Sapaturile din zona B au avut- caracter de salvare şi au fost impuse de lucrarile -de
montare a unei conducte de apa pentru I.P.L. Izvoare. S-au descoperit vestigiile unei
locuinţe-depozit de forma rectangulara şi mult adfncita în pamînt, în care s-au gasit un
numar neobişnuit de mare de vase întregi şi fntregibile din secolul al XV-lea. Ceramica
recoltata se înscrie în seriile tipologice cunoscute pentru acest secol, nefiind din punct
de vedere calitativ inferioara produselor similare fntilnite în oraşele moldovene ale
vremii.
În perimetrul cercetat au fost surprinse sporadice resturi eneolitice şi din sec. II-III e.n.,
cit şi un mormînt fara inventar care, potrivit autorilor cercetarii (Marius Alexianu,
Ştefan Scorţanu, Elena Ciubotaru), aparţine culturii Noua.

21 . Sat Lunea, corn. Vinăt�ri-Neamt

sapaturile sistematice din anul 1987 au urmarit deSCQperirea pe versanţii de est şi de sud al
Poienii Slatinei a aşezarilor corespunzatoare depunerilor din zona A a staţiunii3. Pe
(1) El. Petrişor, Elemente de civilizaţie romană in aşezarea d, la Homiceni, j ud.
_
Neamţ, fn SympThrac, 6, 1988, p. 1 5 1-152; idem, Inscripţii !ji semne de tip tamga
anate pe obiecte ceramice din a!jezarea de la Homiceni-Neamţ, în SympThrac, 7,
1989, p. 403-405.
(2) Colectivul de cercetare din anul 1984 a fost format din Şt. Cucoş, V. Spinei; D.
Monah, Gh. Dumitroaia şi M. Alexianu; cf. MemAntiq, XII-XIV, p. 3 18. Pentru
sapaturile din anul 1987 cf. S. Marinescu-Bilcu, M. Alexianu, El. Ciubotaru,
Să păturile arheologice de la Izvoare-Piatra Neamţ, fn prezentul volum.
(3) Gh. Dumitroaia, La station archeolOgique de Lunca-Poiana-Slatinii, în La
civilisation de Cucuteni cn contnte europeen, Iaşi, -1987, p. 25 1-258.
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•

versantul estic (zona B), în suprafaţa neîmpadurita s-a trasat o seqiune prin adîncirea
careia au fost puse în evidenţa numai vestigii ceramice geto-dacice din sec. V-II I î.e.n.
apaqinînd culturii Canlia. Pe versantul sudic al poienii (zona C) s-a descoperit o
depunere arheologieă, cu grosimea de aproximativ 0,60 m, din care s-a recoltat o mare
cantitate de ceramică fragmentara Canlia1•
În anul 1988 s-a reluat cercetarea zonei A, prin săparc11 secţiunii V I I pe capatul movilei.
Şi în acest sector depunerea investigata pastra aceea�i structura, cu toate ca s-au gasit
straturi apreciabilc apaqinînd unor culturi diferite. Deosebirea între nivelurile arheo
logice s-a putul face îndeosebi dupa tipul ceramicii, în totalitate în stare fragmentara.
S-au distins niveluri Start:!evo-Cri�, Precucuteni, Cuculeni, din epoca bronzului (Cultu
�ile Costi�a �i Noua), Hallstalt (cultura Corlateni ) �i sec. V-I I I î.e.n. (cultura Canlia).
In campania 1989 s-a efectuat o caseta adiacenta secţiunii VII, cu scopul de a investiga
restul depunerii din epoca bronzului. Formata din straturi succesive de cenu�, carbu
ne, arsura, resturi de vetre de foc �i ceramica, depunerea epocii bronzului s-a dovedit
a fi deosebit de consistenta (cea. 1 ,70 m grosime). Cuprinde trei segmente distincte: un
strat ce aparţine unui orizont cultural necunoscut în spaţiul est-carpatic românesc pîna
Ia ora actuală care precede sau este parţial contemporan cu cultura Costi�a, un nivel
aparţinînd bronzului mijlociu �i un altul cu ceramica specifica culturii Noua. Fad! sa
alcătuiasca niveluri distincte, resturile ceramice ce suprapuneau depunerea din epoca
bronzului se încadreaza în culturile Corlateni �i Canlia.
În anii 1990-1991 cercetarile au fost orientale spre zona înconjuratoare, în vederea
descoperirii aşezarilor corespunzatoare depunerilor din Poiana Slatinei. S-a avut în
obiectiv în primul rînd aşezarea de pe Cetăţuia, situata însa pe teritoriul satului Oglinzi
(vezi pct. 26).
În ultima campanie s-a realizat ridicarea topografica a obiectivelor din Poiana Slatinei
şi Cetăţuia.
Cercetari tonduse de Gheorghe Dumitroaia.

22. Sat Mastacăn, com. Dragomireşti
În

s-au descoperit materiale ceramice din sec.
civiliza\ici carpice şi culturii Sîntana de Mureş.
Pcricgheza Gh. Dumitroaia (1987).

Silişte

I I-II I

e.n. şi sec.

IY

e.n., aparţinînd

23. Sat Mărgineni, corn. Mărgineni
Sondajul arheologic efectuat în punctul Valea Rea-Izvoare a dus la descoperirea unor vestigii
ale civil iza\ ici carpicc şi din sec. IV e.n. (cultura Sîntana de Mureş), fara sa fie surprinse
complexe de locuirc.
Aceasta aşezare, ca şi cele descoperite prin periegheze în punctele Coada Iazului (sec.
I I -III e n.) , Pîrîul Băhniţa (sec. IV e.n .), Podullui Tănase (sec. XVI-XVI I ), La Grajduri
(sec. XVI I-XVlii) şi CoastaŢiganului (sec. XVI I I ) au fost distruse de araturile adîn.ci
şi lucrarile de scarificare.
Date furnizate de Elena Pctrişor, care a efectuat cercetarea împreuna cu Minodora
.

( 1 ) M. Alexianu, Gh. Dumitroaia, Decouvertes getes recentes concernant ! ' aspect
culturel Canlia dans le departament de Neamţ, în Thraco-Dacica, X I , 1 -2, 1990,
p.

1 2'i - B3.
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Mâţă (Muzeul de istorie Piatra Neam\).

24. Sat Nernfişor, corn. Vinători-Nearnt
În anii 1 987- 1988 au fost cercetaţi ultimii tu muti din necropola de la Gura Secului, aparţinînd
Culturii Tumulilor Subcarpatici 1 . Au fost scoase la lumina noi complexe funerare din
care s-au recoltat ceramica întregibila şi fragmentara, mici obiecte distruse de foc, oase
calcinate şi s-au înregistrat cîteva gropi, arsuri rituale şi vetre.
Dupa epuizarea acestei necropole, şantierul Gura Secului s-a încheiat prin trasarea a
patru şanţuri de control în spaţiul dintre movile, ca şi în afara necropolei propriu-zise,
rezultatele fiind needificatoare.
Cercetări sistematice yirgil Mihailescu-Bîrliba (Institutul de Arheologie Iaşi).

25. Sat Negriteşti, corn. Podoleni
Perieghezele efectuate în primavara anului 1989 de o parte şi de alt!! a pîrîului Verdele au
permis descoperirea mai multor puncte de interes arheologic. In apropierea barajului
ultimului iaz de pe pîrîul amintit, au fost culese fragmente ceramice din sec. XVI- XVII;
pe panta sudica a Dealului Negriteşti, la confluenţa p. Izvor cu p. Verdele s-au desco
perit fragmente ceramice din epoca bronzului -cultura Noua, sec. II-III e.D. şi sec. IV
e.n. - cultura Sînt ana de Mureş; pe Dealul Fuiba situat în stînga pîrîului Verdele, în
doua puncte diferite au fost culese fragmente ceramice atipice care par sa dateze din
bronzul mijlociu. Pe Movila F/ocoasti, unde C. Ma tasa menţiona înca din artul 1940 ca
s-ar fi descoperit "la oarecare adîncime pamînt ars şi cioburi care nu s-au putul
determina" 2, a fost identificata o aşezare eneolitică tipica culturii Cucuteni, cu niveluri
A şi B. Au fost recoltate de la suprafata solului fragmente ceramice pictate, resturi de
chirpici, unelte de piatra şi silex, cîteva fragmente ceramice Cucuteni C.
În sfîrşit, lînga Izvoml de S/atinti ce se situeaza pe firul unei vai dintre doua dealuri
piemontene s-au gasit materiale ceramice care nu au putut fi determinate la data
descoperirii. Numarul mare al acestora, existenţa unor resturi de arsura, eventualele
analogii pe care le-ar fi oferit descoperirile de aici cu cele de la Lunea-Poiana Slatinei
ne-au îndemnat sa efectuam un sondaj de informare în vara anului 1 99 1 . Astfel, a fost
trasata o secţiune cu dimensiunile de 1 5/2 m în partea de nord a izvorului de slatina,
prin excavarea careia a fost cercetata parţial o depunere arheologica de cea. 0,50 m
grosime. Rezultata, cît se poate de probabil, din folosirea intensa a focului în vederea
reducerii apei sarate pînă la starea de terci sau de sare solida, depunerea de la Negri
teşri-/z!JOrul de Slatină se aseamana cu obiectivul de la Lunea. Cu prilejul sondajului
practicat s-au recoltat ceramica fragmentara autohtona şi import (amfore), piatra de
rîu, resturi osteologice de la animale mari. Din păcate, stratul de pamînt galben rezultat
din alunecarile de teren acopera aceasta depunere care cu greu poate fi cercetata. Nu
este exclus sa existe în jurul slatinii şi alte zone cu depuneri preistorice.
Pe baza materialului ceramic cules apreciem că aşezarea de la Negriteşti-/zvom/ de
( 1 ) V. Mihailesu-Bîrliba, Un nouveau groupe culturel sur la Territoire de Roumanie.
Les fouilles de Branişte-Nemţişor (corn. de Vînători-Neamţ), în Dacia, NS,
XXIV, p. 1 8 1 şi urm.
(2) C. Ma lasă, Cercetări din preistoria judeţului Neamţ, în BCMI, 97, 1 938, p. 34,
nr . 79 pe harta.
·
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slatină dateaza din secolele IV-III î.e.n.
Cercetari întreprinse de Gh. Dumitroaia.

26. Sat Oglinzi, corn. Răuceşti

Perieghezelc efectuate în anul 1 987, cu ocazia regularizllrii pîrîului Sarata au dus Ia descope
rirea urmatoarelor puncte arheologice: La Sîrbea (sec. XV-XVI), Pîrîul Cîctlu (3ec.
II-IV e.n.), Rădea (Noua sau Hallstall), Pe Luncă (materiale eneolitice), Răi (a�czari
Star�evo-Criş, Precucuteni şi Cucuteni B) şi Faţa Slatinei (aşezare Noua).
În anul 1989 s-au efectuat sapaturi de salvare în aşezarea din punctul Faţa Slatinei,
situta la cea. 500 m departare de Baile Oglinzi. Au fost trasate mai multe sectiuni în
zonele cu aglomerari mai mari de materiale arheologice, descoperindu-se resturi de
vetre, gropi, buca\i din lut uiala unor constructii uşoare de suprafata, o mare cantitate
.de ceramica fragmentara, unelte de lut ars, os şi piatra. Pc baza observa\iilor stratigra
ficc s-a stabilit ca acest obiectiv nu face parte din categoria aşezarilor "cenuşar".
În punctul Cetă,tuia, mentionat de învaţatorul Gh. Bejanu în raspunsul pc care 1-a dat
în 1873 la Chestionarul lui Alexandru Odobescu 1 , s-a identificat o asezare cu niveluri
Star�evo-Criş, ceramica liniara, Cucuteni şi din epoca bronzului. Sapaturile efectuate
în anii 1990-1991 în aşezarea din padurea Oglinzi au confirmat ca primele doua niveluri
sînt reprezentate, practic, prin rest uri sporadice, în timp ce depunerea cucuteniana este
apreciabila. Prin saparea celor patru seqiuni, amplasate în diferite puncte ale înal\imii,
au fost descoperite resturi ale unor locuin\C de suprafaţa şi vetre de foc, teramicll
fragmcntara, unelte de silex şi piatra, plastica antropomorfa şi zoomorfa. Una din
sectiuni, amplasata perpendicular pe şan\ul de aparare, a permis înregistrarea unor
detalii în legatura cu modul în care a fost organizata apararea pe înalţime şi datarea
fortifica\iei artificiale. Situata într-o zona accidentata, în apropierea izvoarelor sarate,
aşezarea de pe Cetăfuia constituie un obiectiv important, prin cercetarea caruia pot fi
cunoscute noi aspecte legate de exploatarea izvoarelor de apa sarata in preistorie. Din
pacate, datorita dcranjllrii stratului de cultura de catre lucrarile genistice practicate îr.
timpul celui de-al doilea razboi mondial, dar şi prezenţei a numeroşi arbori seculari,
sta\iunea este aproape imposibil de cercetat din punct de vedere arheologic.
sapaturi întreprinse de Gh. Dumitroaia

27- Municipiul Piatra Neamt
În timpul unei periegheze efectuata pe valea pîrîului Potocina (Frasinel), pe un teren a
parţinînd comunei Gircina, la intersecţia şoselei ce duce la Turtureşti cu piriti!, au fost
gasite fragmente ceramice şi unelte de piatra din timpul culturii Noua. Cercetare de
teren Gh. Dumitroaia ( 1988).
În anul 1989 s-a efectuat un sondaj in staţiunea epipaleolitica din Poiana Cireşului, de
. un colectiv condus de Maria Bittiri (Institutul de Arheologie Bucureşti).
28-

Sat Piatra Şoimului, corn_ Piatra Şoimului

În punctul Deleni-Bogoslov, semnalat de catre un localnic, în perimetrul proprietatilor Lupu,
(1) "Raspunsul învaţatorilor din jude\ul Neam\ la Chestionarul lui Alexandru
Odobescu", Biblioteca Academiei Române, sectia manuscrir.c, tom. VI.
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Ancuţa şi fccioru au fost descoperite materiale ceramice din ·timpul culturii Star�evo
Criş.
Verificare de teren Gh. Dumitroaia (1988).
29.

Sat Pinceşti, corn. Poienari

30.

Sat Români, corn. Români

31 .

Sat Săbăoani, corn. Săbăoani

Sapat urile arheologice efectuate în anul 1988 au avut caracter de salvare. În punctul La O/am
s-a cercetat o aşezare de la sfirşitul epocii bronzului -cultura Noua, din care s-au
recupat resturi ceramice, oase de animale, unelte de lut ars şi piatra. S-au gasit şi
fragmente ceramice din Hallstattul timpuriu si' din sec. I I-III e.n.
În acelaşi an au m�i fost" cercetate punctele La V. Lilchian (aşezare daco-carpidl şi
ceramidl din sec. XVI-XVII) şi Cantina lAS, unde a fost sondat un nivel de locuire din
sec. II-III e.n. de catre El. Petrisor
' .
. În punctul La Saimne sau La Parc, situat la confluenţa p. Baisca şi Tatpatai s-au
efectuat sondaje sub conducerea lui Vasile Ursachi şi Domniţa Hordila, care au dlutat
sa salveze de la distrugere vestigiile cucuteniene, hallstattiene, Latene timpurii, din sec.
II-III e.n. şi din evul mediu tirziu.

Pe teritoriul satului, în zona afectata de lucrarile de îmbunataţiri funciare au avut loc cercetari
perieghetice care au condus la descoperirea urmatoarelor puncte de interes arheologic:
Dealul Viei (aşezare daco-carpidl şi vestigii medievale), La Ocoale (sec. IV e.n.), La
Saivane (sec. XVII-XVIII) şi Dealul Munce/u (eneolitic şi sec. XVII-XVIII).
Cercetari de suprafaţa HI.Petrişor, El. Ciubotaru şi M. Mâţa (1987).

sapaturile efectuate în punctul /slaz au avut drept scop cercetarea nccropolelor din sec. II-III
e.n. (aparţinînd civilizaţiei daco-carpicc) şi sec. IV e.n. (aparţinînd culturii Sîntana de
Mureş). În acelaşi perimetru a fost cercetat un bordei din sec. V-VII e.n. şi s-a recuperat
ceramica fragment ara din sec. XIV-XVI.
Cercetari arheologice conduse de Vasile Ursachi ( 1990-1991).

32. Sat Siliştea, corn. Români
Cu prilejul pericghezei efectuata în zona afectata de lucrarile de îmbunataţiri funciare s-au
descoperit vestigii arheologice în punctele Sub Cetăţuie (sec. XVII-XVIII), Dealul
Şarpele (sec. II-III e.n.) şi Sub Bobeicci sau IA1 Saivane (sec. II-III e.n. şi sec. XVII
XVIII).
Informaţii Elena l'etrişor (1988).

33. Sat Tazlău, com. Tazlău

În anul 1987, cu ocazi<� restaurarii pridvorului Milnăstirii Tazlău s-au descoperit pa t r u
mormi n t e medievale din care unul singur nctlcranj<ll . Acesta, construit cu boltii de
caramida, conţinea pe lînga scheletul unei fcmt:i şi resturi dintr-o broderie cu fir aurit
şi lluturaşi de argint, doi cercei de aur lucra\i în t ehn ica piramidelor cu baza t riunghiu
laril şi suprafa\8 pcrlatil, un inrl de aur şi dou<1 ll10iH:de de argint de la Matei Corvin �i
Ferdimmd al l l-l <;a
.

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

296

Gheorghe Dumitroaia

Cu prilejul lucrarilor de sistematizare care au debutat în toamna anului 1991 au fost
identificate funda\ii ale cladirilor ridicaţe în incinta manastirii începînd cu ev11l mediu
şi pina în epoca moderna, cît şi 10 morminte din secolele XVIII-XIX.
Cercetare arheologica - Ştefan Scoqanu.

34. Sat Tărnăşeni, corn. Tărnăşeni
Sapat urile de salvare efectuate în punctul Silişte, impuse de lucrarile de îmbunata\iri funciare
de pe terasa inferioara a Siretului, au dus la descoperirea unor importante vestigii
arheologice. Cele mai vechi urme dateaza din epoca bronzului- cultura Monteoru,
careia îi apar�in atît intinsa aşezare cît şi necropola din care au fost cercetate mai multe
morminte. Depunerea datata în secolele II-III e.n., cu o grosime mai mare decît prima
cunoaşte doua faze. Prin cercetarea sa s-au pus în eviden�a resturi de locuinţe de
suprafaţa sau adînci te, gropi de provizii sau resturi menajere, vetre şi cuptoare. Ultimul
nivel, datat în secolele XIV-XV, se remarca prin materialul arheologic cules, predomi
nanta fiind ceramica:
Este necesat sa menţionam ca aceasta sta�iune se gaseşte în perimetrul cercetat peric
ghetic în anul 1986 de catre un colectiv de arheologi din cadrul complexului Muzeal
Jude�ean Neam (
sapaturile de la Tamaşeni au fost conduse de Vasile Ursachi.
·

35. Sat Totoeşti, corn. Tupilati
Cu ocazia unei periegheze efectuata în anul 1988 au fost descoperite aşezările de pe Dealul
Bisericii (cu materiale Noua, din sec. II-III e.n. şi din sec. XVI-XVII) şi Cimitir
(Cucuteni A).
Cercetare de teren Gh. Dumitroaia

36. Sat Tupilati, corn. Tupilati
· Tot în anul 1988 au mai fost descoperite urmele unor aşezări în punctele: La Niţă (sec. II-III
e.n.), Piriu/ Mocana (sec. XVI-XVII) şi Dealul Belce�·ti (resturi eneolitice).
Periegheza Gh. Dumitroaia

37. Sat Vnehi, corn. Draeornireşti
În apropierea Izvoarelor Ţireţel s-au gasit materiale ceramice care dateaza din timpul cultu
rilor Noua şi Sintana de Miueş.
Periegheza Gh. Dumitroaia

38. Sat Vad, corn. Draeornireşti
fn anul 1987 s-au identificat aşezarile Dealul Gaciu (cu niveluri Cucuteni A şi B) şi llrişcani
(Noua).
Cercetare de suprafaţa Gh. Dumitroaia şi C. Secara.
(1) V. Ursachi, D. Hordila, M. Alexia!lu, Gh. Dumitroaia, D. Monah, Cercetări

arheologice de suprafaţă pe valea Siretulul, la nol'd de municipiul Roman, în

prezentul volum.
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Sat Vlădiceni, corn. Birgăuani

Sapllturile efectuate în anii 1987-1990 în punctele La Cînechişte, În Coturi şi Bîtea au permis
întregistrarea unor date importante privind aşezarile din sec. II-III e.n. şi sec. V -VE
e.n.
.
În nivelul aparţinînd civilizaţiei dacilor liberi au fost descoperite locuinţe, gropi şi velre,
o mare cantitate de material ceramic de factura autohtona şi de import, unelte, moned,.
imperiale romane, resturi paleofaunistice. Remarcabile se dovedesc amforele romam·
cu inscripţii (34 la numar pîna în prezent), care situeaza staţiunea de la Vllldiceni pe
primul loc între descoperirile similare din teritoriul dacic liber.
.
Din aşezarea corespunzatoare perioadei de formare a poporului român s-au descoperi·
cinci locuinţe adîncite în sol,. în care s-au gasit resturi ale unor instalaţii de încălzit
ceramică specifică sec. V -VII e.n., unelte de fier şi lut ars, margele de lut, o penseta de
bronz.
Prin cercetarile efectuate în aceşti ani de Marius Alexianu se aduc noi contribuţii 1<
cunoaşterea contactelor şi interferenţelor dintre dacii liberi de 1� est de Carpaţi o
Imperiul Roman, cît şi la completarea imaginii unei aşezllri rurale din sec. V-VII e.n:

FOVILLES ET PROSPECTIONS ARCHEOLOQIQVES .
EN SVRFACE DANS LE DEP. DE NEAMŢ
Resume
Entre 1987-199 1 , dans le dep. de Neamţ on a effectue des fouilles sy stematiquc
dans 1 1 stations archeologiques, des sondages de sauvetage ou d' information dans 1 ·
objectifs et, ă la suite des prospections en surface, on a decouvert 65 points archeok
giques.

( 1) M. Alexianu, Consideraţii asupra aşezării dacilor liberi de_ la Vlădiceni (jud.
Neamţ), in SympThrac, 6, p. 146-148; iden1, Răspîndirea amrorelor cu inscripţii
pe teritoriul dacic liber din estul României, in ArhMold, XII, 1989, p. 105-1 16;
idem, O locuinţă din secolele VI-VII e.n. descoperită la Vlidiceni, com
Birgăoani, jud. Neamţ, în prezentul volum.
•.
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AL XI-LfA SIMPOZION NAŢIONAL
DE TRACOLOQIE
A.

de Ioan Mitrea

ntre manifestările ştiinţifice de prestigiu din domeniul cercetă rii istorr
co-arheologice s-au înscris, de peste un deceniu, simpozioanele anuale
� aţionale de tracologie:
In zilele de 28-30 septembrie 1 988 la Piatra Neamţ s-au desfăşurat
.
lucrările celui de-al Xl-lea simpozion national de tracologie, eveniment ştiinţific
care a polarizat interesul a numeroşi istorici, arheologi, lingvişti, etnografi, spe
cialişti în paleofaună şi paleobotanică, din întreaga ţară.
Org�nizat de către Institutul de Tracologie din Bucureşti şi Complexul Muzeal
Judqcan Nemţ, al Xl-lea simpozion naţional de tracologie a abordat, în cele
peste 70 de comunicări ştiinţifice, o bogată problematică privind tracologia românească, o atenţie deosebită acordîndu-se regiunilor geto-dacice de la răsărit
de C m pa ţi, integrate în istoria unitară a Daciei străvechi şi a procesului conti
nuităţii neî � trerupte a fondului etno-cultural traco-geto-dac, daca-roman şi apoi
românesc. In ansamblu tematica comunicărilor ştiinţifice prezentate a urmărit
procesul dezvoltării istorice, din spaţiul carpato-danubiano-pontic, de la consti
tuirea neamurilor tracice pînă la încheierea procesului de formare · a limbii şi
poporului român.
Pe lîngă conţinutul lucrărilor prezentate, o bună bază pentru dezbaterile
fructuoase din cadrul lucrărilor simpozi9nului a constituit-o volumul Symposia
Thracologica nr. 6, cuprinzînd rezumatele comunicărilor, precum şi bogatul
material etalalat în expoziţia Dacii de la est de Carpaţi. Noi dovezi arheologice,
organizată cu acest prilej de către Muzeul de istorie Piatra Neamţ în colaborare
cu muzeele de istorie din Bacău şi Roman.
.
La lucrările simpozionului au participat peste 70 de specialişti din într�ga
ţară, din institutele de istorie şi arheologie, din muzee şi din învăţămîntul uni
versitar şi liceal.
Şedinţa plenară, de deschidere a lucrărilor celui de al XI-lea simpozion de
tracologie a avut loc în frumoasa sală a Teatrului Tineretului din Piatra Neamţ.
După cuvîntul rostit de dr. Ionel Marin, directorul Complexului Muzeal
Judeţean Neamţ, instituţie de prestigiu în ansamblul reţelei muzcale din ţara
noastră, care a fost gazda simpozionului, participanţii au fost salutaţi de prof.
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univ. dr. doc. Dumitru Berciu, directorul Institutului de Tracologie care a deschis
suita comunicărilor prezentate in şedinţa plenară, susţinînd lucrarea Ioan An
,irieşescu şi concepţia tracizantă in istoriografia românească. Evocind viaţa şi
activitatea lui Ion Andrieşescu, reprezentant de frunte al ştiinţei arheologice
comâneşti din prima jumătate a secolului al XX-lea, autorul comunicării a subli
niat că "aportul lui I. hndrieşescu a constat nu numai in definirea şi punerea pe
baze ştiinţifice larg-istorice şi etnologice ale unităţii şi etnicităţii tracice ale
epocii bronzului, dar şi in stabilirea ariei de răspîndire a tracilor pină departe
-;pre nord-vest", precum şi faptul ca deşi mai modestă, dar premergătoare in
general aceleia a lui V. Pârvan, contribuţia lui I. Andrieşescu " a fost hotărîtoare
în orientarea istoriografică de la noi spre cunoaşterea rădăcinilor primare-tracice
şi traco-dacice - ale poporului român".
Prof. dr. Grigore Brâncuş a prezentat lucrarea 150 de ani de la naşterea lui B.
P. Haşdeu, in care a evocat principalele momente din viaţa şi activitatea celui ce
a fost un adevărat deschizator de drumuri in lingvistica şi filologia românească,
relevind că aportul lui B. P. Haşdeu "la teoria generală a limbii este considerabil".
Haşdeu a susţinut cu ardoare teza latinităţii limbii române, fără a nega insă
aportul influenţelor străine. "Strălucit comparatist, el a privit româna mereu in
raport cu celelalte limbi romanice", remarcind de timpuriu că "elementul latin
din română este mai arhaic şi mai conservator decit cel din Romania occidentală,
explicind corect faptul acesta prin izolarea timpurie a latinităţii dunărene de
restul Romaniei". Haşdeu a adus contribuţii hotărîtoare la elucidarea substratu
lui lingvistic al limbii române, a fost cel dintii mare slavist român. Toate acestea
fac din Haşdeu cel mai mare lingvist şi filolog al nostru, una din puternicele
personalităţi ştiinţifice pe care le-a dat poporul român.
Dr. Nicolae Ursulescu in lucrarea Concepţia lui Gheorghe Brătianu despre
rolul factorului dacic in etnogeneza românilor, a relevat rolul pe care dacii I-au
avut - in concepţia· istoricului Gh. I. Brătianu - in procesul etnogenezei româ
neşti, arătînd că marele istoric "a luat poziţie atit faţă de tezele care acordau un
rol exclusivist elementului dacic, cit şi faţă de cele care negau orice continuitate
autohtonă după cucerirea romană". Autorul comunicării a evidenţiat ca partea
cea mai interesantă a concepţiei lui Gh. I. Bratianu cu privire la rolul factorului
dacic in formarea poporului român o reprezintă teza despre "renaşterea" spiri
tului dacic după retragerea stăpînirii romane.
Dr. Constantin Preda, directorul Institutului de Arheologie din Bucureşti a
prezentat comunicarea Contributia arheologiei la istoria Daciei est-carpatice, in
care pe baza analizei bogatului material arheologic existent, conchide că, in
prezent, se poate vorbi "de trei etape însemnate in viaţa şi cultura geto-dacilor
de Ia est de Carpa\i"· Prima etapă, care corespunde inceputurilor istoriei şi
civilizatiei geto-dacilor, respectiv momentului identificării acestora cu ramura
nordică a tracilor, caracterizată prin descoperiri de tip Curteni şi Stinceşti, se
incadreaza in secolele VII-VI i.e.n. A doua etapă, caracterizată prin descoperiri
de tip Cotnari, Stinccşti, Moşna, Buneşti etc., se dateaza in secolele IV-III i.e.n.
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A treia etapă, caracterizată prin descoperiri de tipul celor aflate în cunoscutele
davae de la Răcătău (Tamasidava), Brad (Zargidava), în aşezarea de la Poiana şi
în cetatea dacică de la Bîtca Doamnei-Piatra Neamţ, corespunde perioadei clasice
a civilizaţiei geto-dacilor, încadrată în principal în secolele 1 î.e.n.-1 e.n.
În comunicarea Arheologie şi tracologie in judeţul Neamţ, dr. Ionel Marin a
realizat o cuprinzătoare retrospectivă asupra progreselor înregistrate în cunoaş
terea civilizaţiei traco-geto-dacice în judeţul Neamţ. După ce a făcut un istoric
al cercetărilor arheologice şi activităţii muzeistice din judeţul Neamţ, autorul s-a
oprit asupra unor importante descoperiri arheologice din acest judeţ, evidenţiind
indeosebi contributia
rezultatelor acestor cercetări la mai buna cunoastere
a
'
'
istorici şi civilizaţiei traco-geto-dacice, daco-romane şi vechi româneşti.
Dr. Eugenia Zaharia a prezentat comunicarea intitulată Datele arheologice
privind romanizarea regiunilor sud-estice ale României, în care a remarcat, în
primul rînd, că astăzi marile etape ale continuită\ii, după retragerea stăpînirii
romane, sînt bine definite. Aceste etape sînt: etapa daca-romană a sec. IV-VI e.n.
corespunzînd culturii Bratei; etapa romanică a sec. VI-VII corespunzînd culturii
!Poteşti-Cîndeşti şi etapa românească a sec. VIII-XI corespunzînd culturii_Dridu.
In continuare, pc baza unei bogate argumenta,ţii ştiin\ifice a prezentat evoluţia
procesului de romanizare în regiunile sud-estice ale României.
În comunicarea Tradiţii dacice in civilizaţia secolelor V-X din spaţiul carpa
to-dunărean, dr. Dan Gh. Theodor, arătînd că pe baza bogatelor rezultate ale
cercetărilor arheologice privind secolele V-X au putut fi surprinse "numeroase
tradi ţii '!.acicc în cultura materială şi sprituală locală", s-a oprit asupra acestor
tradiţii. Intre elementele tradiţionale dacice ce se regăsesc în con ţinutul civili
zaţiei autohtone din secolele V-X, autorul a evidenţiat unele elemntc surprinse
în sistemul de construcţie al locuinţelor şi anexelor gospodăreşti, în domeni ul
ocupaţiilor principale, precum şi în sfera vie ţi i spirituale.
Dr. Ioan Milrea a prezentat comunicarea Contribuţia cercetărilor at·heolo:o:ice
din judeţul Neamţ, privind secolele IV-X, la cunoa�terea originii şi continuită!ii
românilor, în care a relevat că j'udetul
Neamt� a beneficiat de o atentie
deosebită
'
'
în privinţa cerce tării epocii secolelor IV-X. In acest j udeţ s-au făcu t cerce tăr i în
cîteva aşezări bine cunoscute în literatura de specialitate, cum sînt Mănoaia-Cos
tişa (pentru scco�elor IV-VI), Davidcni (secol ele V-VI I) şi Izvoare-Bahna
(secolele VI-IX). In LOtal se cunosc pc� ie 35 de situri arheologice din secolele
IV-X, în peste 10 sit uri efcctuîndu-se cercetări a rheologice siste�a t ice. Rei' u i ta
tele acestor cercetări au evidentiat permanen(a popui<:tiei a u toh to ne , o pop u :iltk
daco-romanică în secolele IV-V, roma n ică în sccoidc VI-VII şi veche mm[t
nească din secolele Vlll-IX încoace. Rezul ta te le cercetărilor din j udetul Neam ! .
în trcgind anasamhlul cercclărilor din tot spa\iu: vechii Dacii, permit rcmotlclarea
structurilor cconom ico-socialc specifice populaţiei autoh tone, �tructuri re �e
deosebesc cscn�ial de cele caracteristice populatii ior migratoa re. l\1 u llc din ma ..
tcrialclc descoperi te i·n j udc(ul :--! c am � p!•n ;n cvh.kn (ă pcrman�nlclc legă t u ri cu
lumea şi civilizatia bivwlină. Ansam!: l u l 1'-'Ztl l i<; t duc fad l i tcaZ:i m;l i huna whttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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noaştere a evoluţrei procesului istoric de la daco-romanici la români.
În continuare lucrările s i m p ozionul ui s-au desfăşurat pe trei secţii, la sediul
Complexului Muzeal J udeţea n Neamţ.
La secţia I, intitulată Tracii, făuritorii civilizatiilor epocii bronzului şi ai
primei vîrste a fierului (coordonator dr. Petre Roman), au fost prezentate aproa
pe 15 co m uni cări în care s-au abordat aspecte deosebit de importante privind
p roblema indoeuropeniLiirii şi geneza lumii tracice, legăturile civilizaţiei tracice
cu alte civilizaţii, evoluţia l u m ii şi civil izaţiei tracice pînă la delimitarea culturală,
etnică şi lingvistică a lumii geto-dacicc. Asemenea probleme, deosebit de impor
tante pentru cunoaşterea rădăcinilor istoriei poporului român, au fost tratate în
ma i ·multe comunicări. Conf. univ. dr. Dinu Marin în lucrarea Cu privire la
originea şi el'oluţia co munităţilor ele tip Folteşti - Cernavoda II. Contributii la
etnogeneza tracilor, a a dus în disru ţi e importante probleme privind începutul
procesului de etnogeneză a tracilor. In comunicarea Date noi despre tell-ul
prt+. ;toric de la Ce lei din perioada de trecere de la eneolitic la epoca bronzului,
dr. Marin Nica a prezentat rez u l tatele noilor săpături arheologice în tell-ul de la
Sucidava-Celci, concluzionînd că acestea contribuie la mai buna cunoaştere a
"culturii Celei în raport cu culturile contemporane, precum şi prezicerea apor
tului acestei culturi la geneza cult urii Coţofeni". In lucrarea Contribuţii la
cunoaşterea sfirşitului culturii Coţofeni şi începutul bronzului timpuriu in sud
vestul Transih·aniei în lumina u nor cercetări speoarheologice, Tiberiu Mariş
luînd în discuţie rezultatele cercetărilor efecuate în peste 1 50 de situri arheolo
gice, a făcut unele noi consideraţii în problema enunţată.
Dr. Gavrilă Simion a p rezen ta t comunicarea Descoperiri ale culturii ceramice
şnurate la sud de gurile Dunării, j udeţul Tulcea, în care a analizat rezultatele
cercetărilor efecuate într-un turnul situat pe culmile dealurilor Dunavăţului.
Anali za inventarului descoperit, atributele intrinseci ale ceramicii aflate în tu
rnul, permite înscrierea acestui important complex funerar în aria culturii de tip
Bugeac (budjanskaia ). Aspecte generale ale evoluţiei epocii bronzului în vestul
României au fost tratate de Eugen D. Pădureanu în comunicarea Preliminariile
epocii bronzului şi epoca bronzului in judeţul Arad.
Dr. Petre Roman în comunicarea Aşezările epocii bronzului de la Ostrovul
Corbului, jud. Mehedinţi, a prezentat rezultatele cercetărilor efectuate în perioa
da 1970- 1984, în două zone: zona A în carea a surprins o succesiune a trei aşezări
suprapuse, de Hp Glina, Verbicioara, Gîrla Mare, ·şi zona B in care s-a constatat
o succesiune stratigrafică avînd la bază o depunere de tip Bubanj-Vecina-Beba
Veche-Pitvaros, urmată de o aşezare de tip Gornea-Orleşti, iar în partea supe
rioară de urme de tip Verbicioara timpuriu. Toate aceste depuneri sînt perforate
de gropi Girla Mare. Analiza minuţioasă a ansamblului des�operirilor din zonă
permite, în stadiul actual al cercetărilor, realizarea "unei schiţe CQmplete a
evenimentelor care au caracterizat epoca bronzului in regiunea Porţile de Fier".
Date importante au fost prezentate în comuniările prezentate de Gheorghe
Petrc-Govora Formarea culturii Verbicioara (fazele 1-11); Szekely K. Zsolt,
,
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Aşezarea din epoca bronzului (cultm·a Witenberg) de la Cernat (jud Covasna)
şi dr. C. Kacso Pandantivele de bronz în formă de clepsidră. Specială privire
asupra descoperirilor din România; Ştefan Alexandrov, Cultura Kastolac în
Bulgaria; H. Ciugudean, Interferenţe culturale în spaţiul nord-tracic la sfi1·şitul
epocii bronzului.
În lucrarea Mărturii arheologice de Ia sfîrşitul epocii bronzului pe teritoriul
judeţian Neamţ, Gheorghe Dumitroaia, prezentînd rezultatele cercetărilor din
zona nord-estică a j udeţului Neamţ, zona în care au fost identific:ate peste 35 de
· aşezări şi necropole, precum şi circa 20 de descoperiri de obiecte de metal din
epoca bronzului tîrziu, conchide că sînt "suficiente elemente care documentează
existenţa purtătorilor culturii Noua în spaţiul în cauza în ambele etape de evo
luţie ale acestei culturi":
Dr. M. Cârciumaru în comunicarea G mvuri rupestre din epoca metalelor,
recent descoperite în România a prezentat cîtev... gravuri rupestre din "Peştera
Cizmei" de pe Valea Ribicioara, jud. Hunedoara, din "Peştera cu incizii", jud.
Bihor şi de pe megalitul de la "Gura Haitii", jud. Suceava, care vin să completeze
un patrimoniu cultural deja existent, în acest sens, în ţara noastră. Emil Moscalu
şi Corneliu Beda în lucrarea Turnului aparţinînd culturii Basarabi cu car-cazan
solar de la Bujoru, au prezentat materialele descoperite în turnului de la Bujoru,
jud. Teleorman, care pe ba7.a încadrării cronologice a diferitelor obiecte a fost
datat în secolul al VII-lea î.e.n. Deosebit de impar • 'l n t , în ansamblul H1ventarului,
este prezenţa carului-cazan solar ce constituie dov:1Ja adorării apei şi soarelui
dătător de lumină şi căldură şi de cău c traco-geţii (în fapt geţii) din Cîmpia
Munteniei.
Dr. Mircea Rusu în comunicarea Coifuri de bronz transilvănene din llallstatt
AB1 a făcut o prezentare a coifurilor de bronz transilvănene din hallstattul
timpuriu, formulînd unele concluzii importante de ordin istoric şi arheologic.
În secţia a II-a intitulată Geto-dacii, istorie şi civilizaţie (coordonator dr. C.
Preda) au fost prezentate aproape 30 de comunicări în care a fost tratată o gamă
variată de probleme, de la cele privind fonnarea, evoluţia şi conţinutul culturii
materiale şi spirituale geto-dacice, la aspecte privind arta, structurile socio-eco
nomice, contactele civilizaţiei geto-dacice cu alte civilizaţii, în primul rînd cu cea
greacă şi romană, pînă la aspecte privind realizarea unităţii politice din vremea
lui Burebista şi Decebal şi războaiele daco-romane.
Scria comunicărilor în secţia a I I-a a fost deschisă de Marcel Drăgotcscu, care
a prezentat lucrarea l't-.rodava - importnat centru economic, politic şi economic
şi spiritual al populaţit�i geto-dacice de la răsărit de Carpaţi, în care a făcut ample
consideraţii asupra descoperirilor din cele trei aşezări geto-dacice fortificate, tie
la Bîtca Doamnei, de pe Cozla şi de la Piatra Şoimului, care pun în evidenţă
"existenţa unui puternic centru de locuire geto-dacică in această zonă care s-a
impus sub numele de Petrodava, a tit in cadrul comunităţilor de pe valea Bistriţei,
cît şi al celor dintre Carpaţi şi Siret".
În comunicările prezentate de dr. Silvia Tcodor, M ircea Nicu, Stela Tau, Geţii
.
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din sudul Moldovei in lumina ultimelor cercetări arheologice,V. Căpitanu, V.
Ursachi, Cetatea dacică de la Moineşti, N. Conovici, dr. M. lrimia, Contribuţii
la cronologia davei getice de la Satu Nou -Valea lui Voicu, dr. Szckely Zoltan,
Formele de aşezare ale dacilor in sud-estul Transilvaniei, Viorica Şoiom, Aşeza
rea dacică �e la Sintimbru (jud. Harghita), dr. V. Lazăr, Mărturii arheologice
dacice din judeţul Mureş, au fost aduse noi date asupra unor aşezări geto-dacice
intărite, precum şi a unor aşezări de tip sătesc, răspîndite pe cuprinsul vechii
Dacii.
Citeva comunicări, precum cele prezentate de dr. B, Mitrea, Monetele desco
perite in dava de la Poiana, dr. V. Mihăilescu-Birliba, Circulatia monetară in
Dacia răsăriteană in secolele V-1 i.e.n., V. Căpitanu, Noi desco eriri monetare
antice intrate in colectiile muzeului din Bacău, Carmen Petolescu, Primul război
al lui Traian cu dacii, reflectat in emisiunile monetare, Seiva Sanie, Circulaţia
monetară in cetăţuia geto-dacică de la Barboşi-Galaţi, au tratat probleme privind
circulaţia monetară in spaţiul carpato-danubiano-pontic, intr-un cadru cronolo
gic larg, din secolul al V-lea i.e.n. pină in secolul al I II-lea e.n., insistindu-se
asupra contribuţiei descoperirilor numismatice la cunoaşterea unor aspecte ale
istoriei politice a lumii geto-dacice.
Alte citeva comunicări, cum au fost cele prezentate de dr. M." Turcu, Dovezi
arheologice.şi narative privind practicarea agriculturii la geto-dacii din centrul
Cimpiei RomAne, dr. Rodica Tanţău, Economia agricolă Ia geto-daci in izvoarele
antice, Gh. Calotoiu, Un atelier de făurărie şi unelte agricole geto-dacice desco
perite in jud. Gorj, dr. E. Comşa, Date despre ceramica din complexul dacic de
la Feldioara, M. Davidescu, Tezaurul dacic de la Izvorul Frumos, comuna Burila
Mare, judeţul Mehedinţi, V. U rsachi, Obiecte de podoabă descoperite in cetatea
dacică de la Brad, dr. Silviu Sanie, Unele consideraţii asupra imagisticii toreuticii
geto-dacice (sec. V i.e.n. - II e.n. ) şi dr. Maria Comşa, Semne simbolice pe
ceramica geto-dacică lucrată cu mina din secolele II i.e.n. - 11 e.n., a u adus in
discuţie probleme importante privind structurile economice, arta şi cultura spi
rituală a geto-dacilor.
Dr. 1. T. Dragomir in lucrarea Vestigii ale culturii şi civilizaţiei geto-dacice şi
daco-romane in regiunea de sud a Moldovei, a prezentat pe larg bogata docu
mentaţie privind evoluţia civilizaţiei geto-dacice şi daca-romane din sudul
Moldovei. Dr. C. Petolescu in comunicarea Războiul lui Domiţian cu dacii a
prezentat noi consideraţii asupra războiului amintit, pe baza analizei surselor
literare şi epigrafice. M. Ciucă in comunicarea O ştire despre Dacia intr-un
papyrus egiptean a readus in discuţie informaţia din domeniul amintit, apreciind
că se referă la un atac al sarmaţilor iazygi. V. Sirbu a prezentat comunicarea Noi
observaţii şi ipoteze privind riturile, ritualurile şi practicile funerare ale geto
dacilor in sec. II i.e.n. - 1 e.n., C. Beldiman, J. Szocs, Contacte daco-sarmate
reflectate intr'-un complex arheologic de la Sinsimion, jud. Harghita, 1. Nemeti,
Contribuţii la problema relaţiilor dintre traci şi celţi in nor�-vestul României in
lumina izvoarelor arheologice, in care au adus noi date şi consideraţii asupra

p
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problemelor abordate.
În ansamblu, comunicările prezentate la secţia a II-a au adus importante
informa\ii privind evoluţia lumii şi civilizaţiei geto-dacice, în lucrări s-au făcut
pertinente observaţii şi precizări privind cronologia şi periodizarea civilizaţiei
geto-dacice, sublinieri şi s-au formulat concluzii privind unitatea civili7..aţiei geto
dacice, dar s-au evidenţiat şi particularităţile zonale, s-au adus noi dovezi privind
stadiul înalt de dezvoltare economico-socială, culturală şi poli tico-militara atins
de lumea geto-dacicil în momentul marilor confruntari militare cu Imperiul
roman. În unele lucrări s-au adus dovezi concludente privind începuturile sim
biozei dâco-romane, în speţă inceputurile procesului de etnogeneză a românilor.
În secţia a III-a, intitulată Dacii liberi. De la daco-romani la români (coordo
nator dr. Dan Teodor), au fost susţinute aproape 20 de comunicări.
Dr. Ion Baroca in comunicarea Începuturile şi evoluţia creştinismului la dacii
_răsăriteni, -sintetizînd noile dovezi arheologice privind răspîndirea creştinismu
·lui, a subliniat că aceste dovezi confirmă ştirile literare, şi că astăzi este dovedită
răspîndirea creştinismului şi la dacii răsăriteni începînd din sec. II I-IV e.n. Ma
rius Alexianu, în comunicarea Consideraţii asupra aşezării dacilor liberi de la
Vlădiceni, comuna Birgăuani, j uJ)eţul Neamţ, a prezentat rezultatele cercetărilor
arheologice de la Vlădiceni, insistînd asupra importanţei celor 24 de fragmente
de amfore cu inscripHi, realitate ·ce demonstrează amplitudinea relaţiilor daco
romane şi respectiv intensitatea romanităţii în teritoriul dacic iiber de la răsărit
de Carpaţi. Consideraţiile asupra aşezării de la Vlădiceni au fost completate prin
comunicarea prof. dr. Sergiu Haimovici Studiul arheozoologic asupra materia
lului provenit din staţiunea din sec. 11-111 e.n. de la Vlădiceni-jud. Neamt. Date
noi privind relaţiile din lumea romană au fost aduse şi de Elena Petrişur în
comunicarea Elemente de civilizaţie romană nOate in aşezarea de la llomiceni,
jud. Neamţ, în care prezintă două tezaure monetare romane descoperite în
această aşezare.
Mai multe comunicări, precum cele prezentate de dr. M. Irimia, Consideratii
privind unele me�teşuguri din epoca romană timpurie in lumina descopel'irilor

dr. M. Zahariade, Noi descoperiri
C. Bounegru, P. Hoşotti, Aşezarea

de cuptoare de la Dervent (jud. Constanta) ,
epigralice la Independenţa (jud. Tulcea),

daco-romană de la llirşova şi unele aspecte ale romanizării in Dobrogea, C.

Matei,

Şoancă, Ceramica da�ică
dr. Gh. Popilian, C. M. Tătulea, O nouă
necropolă � aco-romană descoperită în Oltenia şi dr. Doina Benea, Observaţii
privind centrele meşteşugăreşti daco-romane in secolde III-IV e.n. au abordat,
în lumina unor noi descoperiri arheologice, diferite aspecte ale civilizaţiei
daco-romane, ale evoluţiei procesului de rornanizare.
Alte cîteva comunicări, precum cele prezentate de dr. Gh. Bichir, Continuita
Un nou epitet al Cavalerului trac, Irsaios, N.

din castrul de Ia Olteni (jud. Covasna),

tea în Dacia după retragerea romană, in lumina cercetărilor de la Stoln!ceni

V. Barbu, Aspecte ale culturii Sântuna de Mureş in estul CÎmpiei
şi Dana Bălăncscu, Citeva consideratii privind tezaurele monetare ro-

Uuridava,
Române
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ma·ne in sec. IV e.n. descoperite de la Răcăşdia (iud. Caraş-Severin) au adus noi
argumente in favoarea continuităţii in Dacia dupa retragerea romanA, epodi în
care se deslivîrşeşte procesul etnogenezei românilor.
'Un interes deosebit I-au stirnit comunicările de lingvistică prezentate de prof.
dr. Grigore Brâncus, Răspindirea geografică a fondului autohton al limbii ro
mAne, dr. S. Dumist�Acel, Semnificatia primară a cuvintului ARGEA, un termen
autohton referitor la constructia locuintei şi dr. N. Saramandu, Probleme ale
studierii substratului aromAnei, precum şi comunicarea de etnografie prezentata
de Emilia Pavel, Reflectarea unor obiceiuri agrare in măştile populare din
Moldova. Aspecte ale vieţii economice din Dacia romanA au fost abordate în
comunicarea prezentatA de Georgeta El Susi, Consideratii privind economia
animalieră din Valea Dunării in epoca romană. Materialul faunistic din castrul
roman de la Pojejena.

Comunicările prezentate in şedinţa plenară şi in cele trei secţii au evidenţiat
paleta larga a tematicii celui de al XI-lea simpozion naţional de tracologie.
caracterul interdisciplinar al cercetărilor întreprinse in ultimii ani. Trebuie su
bliniat eli şi de data aceasta simpozionul de tracologie a avut un pronun\at
caracter de lucru. Au fost puse in circuitul ştiinţific noi date, rezultat al cerceta
rilor arheologice din ultimii ani, multe din acestea fiind rodul campaniei de
cercetâi"i arheolo&ice din vara anului 1988. Valorificarea lucrărilor prezentate
prin tipărire va aduce un spor de informaţie ştiinţifică in cunoaşterea· unor
probleme importante ale evoluţiei procesului istoric de la traco-geto-daci la
români.
În ultima zi a iucrlrilor simpozionu�ui a fost organizată o vizit,A de documen
tare la citeva importante obiective arheologice, istorice şi de arta medievalA din
judeţul Neamţ. Un lec aparte 1-a ocupat vizita la cetatea dacic4 de la Bitca-Doam
nei - Piatra Neamţ, unde a avut loc o adevărata dezbatere ştiinţifică pe locul
sitului arheologic, in faţa unor secţiuni deschise, aducindu-se in discuţie proble
me importante privind inceputurile şi sfirşitul acestei cetăţi, �tructurile comune
cu alte cetaţi dacice, inclusiv cu cele din Munţii Odştiei, subliniindu-se in acest
fel unitatea culturii materiale din epoca de maxima dezvoltare a lumii geto-daci
ce, respectiv epoca Burebista-Decebal. A fost subliniat locul, din punct de vedere
economic, al culturii materiale şi spirituale şi respectiv politic, ocupat de cetatea
de la Bttca-Doamnei (antica Petrodava) in ansamblul lumii geto-dacice de la est
de Carpaţi:
Organizatorii simpozionului s-au strAduit şi au reuşit, in chip exemplar, dupa
opinia participanţilor, sA asigure cele mai bune condiţii desflşurârii acestei pres
tigioase manifestări ştiinţifice.
Al XI lea simpozion naţional de tracologie organizat la Piatra Neamţ se
Inscrie in ansamblul acţiunilor ştiinţifice din domeniul istoriei şi arheologiei ca
o manifestare reuşită, de inalt nivel. Cele peste 70 de comunicllri ştiinţifice s-au
mnstituit, fiecare in parte şi toate laolaltă, intr-o veritabilA imagine a e�luţiei
DIBDii şi civilizaţiei traco-geto-dacice, daco-romane şi vechi româneşti.
-
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a mai puţin de trei ani de la ultima manifestare ştiinţifici de nivel
naţional organizată cu aportul instituţiei noastre, intre 2-5 mai 1991 s-a
destlşurat la Piatra Neamţ a XXV-a sesiune anuală de rapoarte privind
rezultatele cercetărilor arheologice din anul 1990 din România. Orga
nizatorii acestei reuniuni, la care au participat majoritatea arheologilor din ţară
care au efectuat sApAturi in anul precedent şi invitaţi din Republica Moldova, au
fost Comisia ArheologicA (preşedinte Constantin Preda), Comisia Muzeelor şi
Colectiilor (preşedinte Radu Florescu, director Ioan Opriş, expert Cornelia Stoi
ca) şi Complexul Muzeal Judeţean Neamt (directori Vasile Ursu şi Gheorghe
Dumitroaia).
Deschiderea oficială a manifestărilor a avut loc la Teatrul Tineretului Piatra
Neamţ, unde după urarea de bun venit adresată de gazde au fost rostite scurte
alocuţiuni din partea Comisiei Arheologice, Comisiei Muzeelor şi Colecţiilor şi
Direcţiei Muzeelor şi Colecţiilor, subliniindu-se, printre altele, oportunitatea
susţinerii acestor intruniri ştiinţifice şi in viitor.
După consumarea acestui moment, participanţii la sesiunea de rapoarte s-au
deplasat la Muzeul de Istorie Piatra Neamţ, instituţie care şi-a inaugurat cu acest
prilej noua expoziţie de bază, in vederea vizionarii expoziţiilor temporare · Plas
tica cucuteniană şi Descoperiri arheologice din Moldova -campania 1990 şi a
lua parte la lucrările pe secţiuni,
Prima manifestare expoziţională, nu intimplator organizată la Piatra Neamţ,
a cuprins o serie de descoperiri reprezentative din cadrul �mplexului eultural
Ariuşd-Cucutc::ni-Tripolie, la reuşita expoziţiei contribuind muzeele din Bacau,
Botoşani, Chişinău, Galaţi, Piatra Neamţ, Roman, Sf. Gheorghe şi Institutul de
Arheologie din Iaşi. Au putut fi revăzute cu acest prilej o serie de un�cate ale
artei preistorice de la est de Carpaţi, aşa cum sint "Soborul zeiţelor" de la Poduri, ·
jud. Bacău, complexul de statuete de la Dumeşti, jud. Vaslui, "Horele" de Ia
Bodeşti-Frumuşica, jud Neamţ şi Bereşti, jud. Galaţi, "Dansatoarea" de la c::tr.l
ceni, jud. Iaşi, complexele de cult de la Tg. Frumos, jud. Iaşi şi Gbe� ;.t
Neamţ, alături de un mare numar de reprezentări plastice eneolitice dill Bag..
rabia (aduse la Piatra Neamţ prin efortul cunoscutului eneoliticiaD V�
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Marchevici de la Chişinău) şi alte piese inedite. S-a luat cunoştin tă, pentru prima
dată într-o expoziţie de acest gen din România, cu unele descoperiri din teritoriul
de la răsărit de Prut, precum sînt statuetele antropomorfe din aşezările de la
Răuţel, Putineşti, Floreşti, Ruseştii Noi, Brînzeturi, Duruitoarea Veche.
Vărvăreanca, Badragii Vechi, Costeşti, Ofatinţi, Ruseni ş.a.
A doua expoziţie temporară a cuprins o parte din descoperirile de dată recenta
din Moldova de la vest de Prut. Au fost expuse, printre altele, depozitul de
bronzuri de la Gioseni, jud. Bacău, ceramică din epoca bronzului şi din timpul
civilizaţiei geto-dacice (sec. 1 î.e.n. - sec. 1 e.n.) de la Răcătău, jud. B:Jcău, desco
periri din cetatea dacică de Ia Brad, jud. Bacău, materiale arheologice aparţinînd
civilizaţiei dacilor liberi (sec. II-III e.n.)din judeţul Neamţ de la Homiceni şi
Vlădiceni, un mormînt din necropola aparţinînd culturii Sîntana de Mureş (sec
IV e.n.) de la Mihălăşeni, jud. Botoşani, ceramică din evul mediu de pe teritoriul
municipiului Iaşi.
În după amiaza aceleeaşi zile au debutat lucrările în cele 7 secţiuni, în cadrul
cărora, din cele 184 de rapoarte înscrise în program, s-au susţinut 1 50 de comunicări.
1
La secţia I (coordonator Silvia Marinescu-Bîlcu), cele 31 d� rapoarte au avut
ca subiect săpăturile din staţiunile arheologice datate în epoca pietrei. Primele
intervenţii au aparţinut cîtorva cercetători ai epocii paleolitice. Astfel, Ilie Bor
ziac de la Institutul de Arheologie din Chişinău a prezentat principalele rezultate
ale cercetărilor din aşezarea de.Ia Coşeuţi-Soroca, cunoscută mai puţin de preis
toricienii din România, iar Vasile Chirica de la Institutul de Arheologie din laşi
a comunicat ultimele rezultate ale investigayilor din staţiunea paleolitică de la
Mitoc, jud Botoşani, situată în aceeaşi zonă geografică. Al treilea raport, ai cărui
autori au fost arheologii bucureşteni Maria Bittiri, Marin Cîrciumaru, Cornel
Beldiman, Emilian Alexandrescu şi Carol Căpiţă a avut ca subiect cercetările din
Peştera Cioarei, jud. Gorj, cu depuneri aparţinînd interglaciarului Boroşteni.
Seria comunicărilor care au avut ca temă cercetările din aşezările neolitice a
fost deschisă de Eugenia Păpuşoi. Cercetătoarea din Bîrlad, pe baza informaţiilor
şi materialelor arheologice din aşezarea de Ia Trestiana, jud. Vaslui a prezentat o
parte din consideraţiile proprii legate de sistemele de construcţie la comunităţilc
Starrevo-Criş din Moldova.
A urmat apoi comunicarea cercetătorilor clujeni Gheorghe Lazarovici şi Zoia
Kalmar, care pe baza cercetărilor din anul precedent au făcut o serie de observaţii
în legătură cu aşezarea neolitică timpurie de la Gura Baciului, jud. Cluj. Ulterior.
aceiaşi arheologi, împreună cu Florin Draşoveanu de la Muzeul Banatului din
Timişoara au prezentat unele consideraţii privind cunoscuta aşezare de la Parţa.
jud. Tim�, învestigată pe scară largă în ultimile două decenii. Deşi nu au fost
prezentate în ordinea lor firească, d i n punct d e vedere al orizontului cronologk
căruia aparţin, rapoartele susţinute de Doina Ignat (Şantcricrul arheologic Su 
placu de Barcău, jud. Bihor), Vasile Boron can ţ (Şanticrul Schela C/adovei, jud
Mehedinţi), Marin Nica (Tell-ul neolitic de l a Drăgiincşti. jud. Oit), E u gc:: n Cow ·: !
·
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(Aşezarea de la Radovanu, jud. Călăraşi), Done Şerbănescu (Necropola neolitkă
de la Chimogi, jud. Călăraş_i) şi, din nou, Gheorghe Lazarovici şi Zoia Kalmar
(Şantierul Jclod,jud. Cluj) au făcut cunoscute ultimele descoperiri de pc propriile
şantiere, încadrîndu-le în problematica neoliticului din România.
D u pă comunicarea lui Victor Bobi ( Şantierul arheologic Coroteni, jud. Vran
cea), atentia participanţilor din cadrul primei seqii a fost îndreptată spre
eneoliticul de la est de Carpati reprezentat de 10 şantiere aparţinînd culturii
Cucuteni. Susţinute in ordinea înscrisă in program, comunicările privind săpă
turi le din obiectivele cucuteniene au debutat cu intervenţia lui Vsevolod
Marchevici de la Muzeul de etnografie şi arheologie din Chişinău, eat e a oferit
citeva din consideraţiile proprii privind aşel1irile culturii Tripolie-Cucuteni din
Basarabia.
Ulterior comunicării Silviei Iacobescu asupra săpăturilor din aşezarea de la
Leontineşti, jud. Bacău, au urmat rapoartele prezentate de colectivele de cerce
tare din staţiunile de la Poduri, jud. Bactlu (Dan Monah, Dragomir Popovici,
Gheorghe Dumitroaia, Ştefan Cucoş, Felicia Monah, Alexandra Bolomey) şi
lzl•oare-Piatra Neam{ (Silvia Marinescu-Bîlcu, Marius Alex:ianu, Elena Ciubota
ru) care au adus in discuVe o parte din problematica a două di� staţiunile
cucuteniene de referinţă din România.
Spre finalul celei de a II-a zile au fost prezentate săpăturile de la Lunea
punctul Oglinzi Cettl{Uia, jud Neamţ (Gheorghe Dumitroaia), Scînteia, jud. Iayi·
(Magda Mantu), Tg. Frumos (Nioolae Ursulescu, Dumitru Boghi a n) , Razima- Co
palău, jud. Botoşani (Maria Tomozei) şi Cozmeşti, jud. Vaslui (Tamilia Simion).
De această dată in cadrul secţiei 1 au fost audiate numai două comunicări c<tre
au avut ca obiectiv cercetările interdisciplinare. Este vorba de raportul Fclicici
Monah privind datele preliminare asupra resturilor de plante descoperite în
să păturile de la Poduri, jud. Bacău şi observaţiile antropologului Cczarina B:'lltca
nu asupra scheletelor din necropola de la Chimogi, jud. Călăraşi.
Llt secţia a II-a (coordonator Marilena Florescu) au fost înscrise în progra111
un număr de 28 de rapoarte, din care s-au ţinut 23. Acestea au avut l:a suhiel:t
obiectivele arheologice datate în epoca metalelor, respectiv epoca bronzu l u i �i
Hallstatt. Prezentate în ordinea lor cronologica, sta li unile cercetate în anul 1 990
pot fi grupate, pc zoiiC geografice, în felul urmă ior: �ase şantie re din e poca
bronzului (Marilena Florcscu - A�etarca de la Cindc�ti, jud. r 'ranc:ea; Victor
Bobi - Staţi unea arhcologi<.:ă Coroten( _jud. Vrancea; Vakri u Ca\ r ul:, Ekna Usa
taia, A urei Zanoci, A lexandru Perjaru -- Staţiunea de la lhm ,·e-lJavaw/Jia; Lid i:t
Dascăl u - Necropola No u a d<.· la Brliic,l!i j:d. Bo!o _, ani; Eu ge n Sa va -- Tu m u l i i d i n
raionul S/ol>ozia-Bamral>ia) �i Halfsta1 l ( (Dan Rt'.arah N a n u -- ,". �ctarca d e la
'.\!1 cn•eni. jud. Galati) in Moldova, t re i ·. f;l' i ll ni în Dohro�ca ( lVI i n:ca Ml> illca
t' l! - Ş a n l ic r u l a r h c o l(•gil: Nico!tte !iâ h e . c rl jud. Con, fall!fl
S c l • a q ia n
'·.1urinl t - A�uaJT<t h a l ls l a l l h n !l d e l a !ftillr!dag. Jud. 'lith:w; ( , , , \ • t i :' S i m ion �i
G <thrid J ug;'i n;tr u

-·-

l i v c in f'l-l • n; t . n ; :�

A:�u;nu• 1 . ; d ls!.'"l l l ia 1 :<1 rh Lt l ir !i,'/i �fi. jud. :t u f�..- cu ) , t 1d q!Jj,:c
( C ri <.. : i :• " S dl ll \ 1 • • '· ."• ! ": i rn i i c de .•o<t f \· a , ,_ d 1 1 1 ! l J il it
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Ghimpaţi-Schitu, jud. Giurgiu; Marian Neagu şi Dan Basarab Nanu - Cercetari în
aşezarea eponima a cutturii Coslogen� jud. Ciiliiraşi; Gheorghe Matei, Virgil
Niţulescu - Aşezarea hăllstattiana de la Popina Latii, jud. Ialo_mifa), o singura
aşezare din Olte�ia (Gheorghe Calotoiu - Aşezarea aparţinînd culturii Verbi
cioara de la Vierşani, jud. Gorj), doua staţiuni arheologice din Banat (Florin
Medeleţ - Necropola de incineraţie de la Peciu Nou şi Sapaturile de la Remetea
Mare, jud. Timiş), şapte obiective din Transilvania, Crişana şi Maramureş, din
care şase atribuite epocii bronzului (Gheo�ghe Lazarovici - Aşezarea de la Ture
ni, jud. Cluj; Mihai Rotea, Radu Ardevan- Cercetari în bazinul CAtalin ului, jud.
Cluj; Florin Gogîltan - Aşezarea de la Gligoreşti,jud. Cluj; bolt Szekely - Aşeza
rea Noua de la Ozun-Lisniiu, jud. Covasna; Carol Kacso - Complexul de cult de
Ia Oarţa de Sus, jud. Maramureş; Petre RolQan, Ioan Nemeti - Cercetarile de la
Carei-Bobalt, jud. Satu Mare) şi una Hallsta�t-ului (Valentin Vasiliev- Aşezarea
de la Dej-Dealul Florilor, jud. Cluj).
Singura comunicare cu caracter interdisciplinar din aceasta secţiune a fost cea
semnata de Cristina Craciun, privind cercetarile aerofotografice din Cîmpia
Munteniei.
La sectia a III-a (coordonator Silvia Teodor) au fost înscrise 'KJ de rapoarte
asupra cercetarilor din obiectivele geto-dacice, din care s-au susţinut numai 16.
Un prim grup de cinci comunicari au tratat descoperirile datate la inceputurile
acestei civilizaţii (Mihai Irimia, Nicolae Conovici -Dava getica de la Satu Nou,
jud. Constanţa; Paul Şadurschi, Octavian Liviu Şovan - Fortificaţia getica de la
Copaliiu, jud. Botoşani; Paul Damian, Elvira Safta -Aşezarea getica de la
Ciiscioarele-Şuviţa Hotarului, jud. Ciiliiraşi; Gheorghe Cebotarenco -AşezAriie
de la Hîrtopu Mare-Basarabia; Gheorghe Matei - Necropola getica de la
Griidiştea Mare, jud. Jalomiţa), iar unsprezece comunicari au readus in actualitate
problematica cetaţilor şi aşezarilor din epoca clasica de dezvoltare a civilizaţiei
geto-dacice (Silvia Teodor, Mircea Nicu -Aşezarea de la Poiana, jud. Galafi;
Viorel CApitanu - Şantierul Riiciitiiu, jud. Baci1u; Vasile Ursachi - Dava dacica
de la Brad, jud. Baci1u; Violeta Bazarciuc- Cetatea de la Buneşti, jud. Vaslui; Ion
Horaţiu Crişan, Florin Medeleţ - Cetatea dacica de la Cugir, jud Alba; Ioan
Glodariu, Eugen Iaroslavschi, Adriana Rosu, Gelu Florea - Şantierul Griidiştea
Muncelulu� jud. Hunedoara; Mircea Barbu, Peter Hugel - Complexul dacic de la
Si1vîrşin, jud. Arad; Ioan Glodariu, Florea Costea, Ioan Bauman, Liviu
Calin - Complexul dacic de la Racoş, jud. Braşov; Vasile Barbu, Traian
Popa - Şantierul Schitu, jud. Giurgiu; Valeriu Sirbu, Stelica Pandrea - Dava de la
Gri1diştea, jud. Bri1ila; Alexandru Matei, Cornelia Stoica - Complexele dacice de
la Miigura Moigradulu� jud. Si11aj).
Antichitatea greco-romana a constituit tema celei de a IV-a secţiuni, in cadrul
careia au fost susţinute 27 de comunicari din 37 înscrise in program.
Reprezentind unul dintre cele mai importante obiective arheologi� datate in
aceasta epoca, şantierul de la Histria, jud. Constanţa a beneficiat şi la Piatra
Neamţ de o prezentare pe masura. Dupa comunicarile cercetatorilor Petre Alehttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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xandrescu şi Alexandru Suceveanu, care au expus problematica de ansamblu
asupra Histriei, au urmat rapoartele privind săpăturile din sectoarele Platou
(Catrinel Domăneanţu), Basilica Mare (Alexandru Suceveanu, Crişan Muşeţea
nu, Octavian Bounegru) şi Domus (Octavian Bounegru şi Virgil Lungu).
Din Dobrogea au mai fost prezentate şantierele arheologice de la Argamum,
jud. Tulcea. (Mihaela Mănucu-Adameşteanu, Florin Topoleanu, Virgil Lungu);
Tomis, jud. Constanţa (Mihai Bucovală); Albeşt� jud. Constanţa (Andrei Rădu
lescu, Nicolae Georgescu, Maria Bărbulescu), Adamclisi, jud. Constanţa (Ioan
Barnea, Mihai Simpetru, Monica Mărgineanu-Cristoiu, Alexandru Barnea,
Gheorghe Papuc); Capidava, jud. Constanţa (Radu Florescu, Gloria Ceacalopol,
Cristian Matei, Zaharia Covacef, Nicolae Georgescu); Dunavătul de Jos, jud
Tulcea (Alexandru Barnea, Mihai ?.ahariade); Halmyris-Vadu, jud. Constanţa
(Mihai Zaharide, Alexandru Suceveanu, Florin Topoleanu); Noviodunum- lsaccea,
jud. Tulcea (aşezarea civilă -Florin Topoleanu şi necropola romană -Gavrilă Si
mion) şi Tichileşti-lsaccea (Victor Bauman); Hîrşov"a,jud. Constanţa (Oana Damian,
Paul Damian); Teliţa, jud. Tulcea (Victor Ba uman).
Din teritoriul fostei provincii romane de la nord de Dunăre au fost cunoscute
ultimele rezultate ale săpăturilor de pe şantierele din ()ltenia (Sucidava - Octa
vian Toropu, Andrei Rustoiu, Florea Biciu; Romula - Gheorghe Popilian, Marin
Vasilescu; castrul ·de la Stolniceni - Gheorghe Bichir, Anişoara Sion), Banat
(Şantierul arheologic Tibiscum, jud Caraş Severin - Doina Benea, Adrian Arde\.
Eugen Nemeth; Castrul de pămint de la Vărădia, jud. Caraş-Severin - Eugen
Iaroslavschi, Octavian Bozu) şi Transilvania (Colonia Aurelia Apulensis-Alba
Iulia - Vasile Moga, Radu Ciobanu; Cimitirul roman Napoca-Cluj - Ioan Hica;
Complexul termal Germisara-Geoagi.u, jud. Hunedoara -Adriana Rusu, Eugen
Pescaru, Ioan Andri\oiu; Castrul roman de la Clişe� jud. Cluj - Dan lsac, Petre
Hugel, Delia Isac, Adriana Dimulete, Nicolae Dulf; Castrul roman de la lliliua,
jud. Bistriţa Nlisăud - Dumitru Protase, cOrneliu Gaiu), iar din sudul Moldovei
fortificaţia de pămint din epoca romană din cartierul Dunărea-municipiul Galaţi
(Mihalache Brudiu).
Şantierele arheologice din epoca post-romană şi a migraţiilor au constituit
tematica secţiei a V-a (coordonator Ioan Mitrea). Din cele 21 de rapoarte inscrise
in program au fost ţinute 19, tn acest caz absenţa unor titulari de şantiere fiind
mai redusă.
Din Muntenia au fost prezentate staţiunile arheologice de la Şima (Ştefan
Olteanu, Nina Neagu, Victor Nicolae), 'nrgşor (Gheorghe Diaconu, Dan
Lichiardopol, Alexandru Niculescu) şi Budureasca, jud. Prahova (Victor Teodo
rescu); Bălliceana, sector agricol Ilfov (Vasilica Sandu) şi Radovanu, jud. Călliraşi
(Maria Comşa), iar din Transilvania şantierele de la Mîndra, jud. Braşov (Florea
Costea, Ioan Bawnan, Radu Ştefilnescu, Adriana Dimulete, Gheorghe Dragotă);
Chilieni-Sf. Gheorghe, jud. Covasna (Bartok Botond); Dipşa, jud. Bistriţa-Nd$ăud
(Corneliu Gaiu), Moreşti, jud. Mureş (Dumitru Protase, Mihai Groza\·, Cri!.tilla
Grozav); Archiud, jud. Bistriftl-Năsăud (Gheorghe Marinescu. Corneliu G&� u �;
.

·
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aşezările din sec. IV e.n. depistate pe teritoriul judeţului Harghita de Corneliu
Beldiman. Pentru Moldova au fost cunoscute săpăturile din aşezările datate în
5.ec. II-III e.n. de la Homiceni (Elena Petrişor) şi Vlădiceni (Marius Alexianu) din
judetul Neamţ, obiectivele din sec. IV-V e.n. de la Polocin, jud. Vaslui (Vasile
Palade, Mircea Mamelauca) şi Todireşti, jud. Suceava (Mugur Andronic), iar din
perioada formării poporului român aşezările de la Ştefan cel Mare, jud. Bacău
(Ioan Mitrea, Constantin Eminovici), Davideni, jud. Neamţ (Ioan Mitrea) şi
Mălăieşti-Basarabia (Anatolie Gorodenco).
SceVa a VI-a (coordonator Victor Spinei) a fost rezervată comunicărilor care
au avut ca subiect aşezările evului mediu timpuriu. Din cele 1 7 rapoarte înscrise
în program au fost susvnute 15.

S-au prezentat rezultatele cercetărilor din aşezările, nccropolele sau fortifi
caţiile de la: Nufăru (Oana Damian, Paul Damian, Cornelia Andone) şi lsaccea,
jud. Tulcea (Gheorghe Mănucu-Adameşteanu); Bucu (Anca Păunescu, Elena
Renţa) şi Platineşti, jud. Ialomiţa (Gheorghe Matei); Băneasa-Bucureşti (Gheor
ghe Mănucu-Adameşteanu); Mihm-'eni, jud. Suceava (Victoria Batariuc); Hudum,
jud. Botoşani (Victor Spinei, Rodica Popovici); Sînnicolau Român, jud. Bihor
(Ioan Crişan); Făget,·jud. Timiş (Radu Popa, Dan Căpă\ină, Dumitru Tomoni,
Alexandru Rlldulescu); Cladova, jud. Arad (Pascu Hurezan, Vasile Boroneanţ);
bazinul Şieului şi Vermeş, jud. Bistriţa-Năsăud (Gabriela Rădulescu); Cluj
Mănăştur (Petre Iambor, Ştefan Matei); lernut, jud. Mureş (Mircea Rusu, Florin
Gogîltan) şi Războieni, jud. Alba (Mihai Blăjan).
·

În sfirşit, la secţia a VII-a (coordonator Voica Puşcaşu), în cadrul segmentului
consacrat civilizaţiei medievale au fost înscrise 23 de rapoarte in program (din
care s-au \inut 17), avind ca temă rezultatele cercetărilor dintr-o seamă de curţi
domneşti, biserici, aşezări, necropole etc. Exemplificăm în acest sens rapoartele
asupra săpăturilor de la curţile domneşti din Bacău (Alexandru Artimon), Vaslui
(Alexandru Andronic, Ruxandra Maxim-Aiaiba) şi Iaşi (Nicolae Puşcaşu ), com
plexul feudal de la Poiata, jud. Gorj (Venera Rădulescu), oraşul medieval Iaşi
(Nicolae Puşcaşu), cetatea de la Vadu-Karahorman, jud. Constanta (Sergiu lo
.
sipescu, Raluca Verussi), necropola de la Tg. Trotuş, jud. Bacău (Alexandru
Artimon), aşezarea de la Măneşti-Buftea, sector agricol Ilfov (Aristide Ştefănescu)
şi bisericile de la Rîncăciov, jud. Argeş (Spiridon Cristocea), Stroieşti, jud. Iaşi
(Voica Puşcaşu, Elena Gherman) , Adormirea Maicii Domnului-Suceava (Mircea
D. Matei, Emil. 1. Emandi), Galati, Ribiţa şi Vad, jud. Hunedoara· (Ad ri an Andrei
Rusu) şi Precis/a-municipiul Galaţi (Dan Basarab Nanu, Ilie Costel). Comunica
rea Tcrezei Sinigalia asupra necesităţilor şi posibilităţilor arheologiei medievale
tîrzii a încheiat seria rapoartelor din scqic.
După epuizarea lucrărilor din cele 7 segmente cronologice amintite, cer
cetătorii prezenti la Piatra Neamţ s-au rcintîlnit in şedin\[i plenară, în cadrul
căreia coordonatorii dezbaterilor şi unii membri ai Comisiei Arheologice au făcut
o trcc('re. în revistă a rezultatelor sesiunii, apreciind conţinutul şi �?litatea com u 
J1H'11 rilor. dar şi unele minusuri legate d e abscn\a de l a Pia.tra Neam \ a unor
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cercetători inscrişi in program şi numărul redus al �apoart•.: !or cu caracter in
terdisciplinar. Cu acelaşi prilej s-a discutat asupra oportu :-· i tăţii reluării sau
deschiderii unor şantiere noi pentru epocile istorice mai p .. ţin cunoscute, a
structurii colectivelor de cercetare şi necesităţii alocării unor fonduri sporite
pentru săpături şi analize de laborator.
Conform tradiţiei sesiunilor de rapoarte, a treia zi a manife5tării a fost rezer
vată excursiei documentare. Cu prilejul acestei reuniuni :' -a vizitat zona Tg.
Neamţ, cu renumitele monumente istorice şi de artă feudal�: Mănăst irea Secu,
Mănăstirea Neamţ, cetatea Neamţ, Mănăstirea Agapia, M �năstirea Văratec,
precum şi muzeele "Ion Creangă" şi "Alexandru Vlahuţă'' de la Humuleşti şi
Agapia.
Într-o atmosferă agreabilă, tipica. intilnirilor dintre arhe:::� logi, de-a lungul
traseului străbătut şi la obiectivele vizitate s-au purtat interesJ.nte discuţii privind ·
specificul locurilor, tipologia staţiunilor arheologice din zona subcarpatica. a
judeţului Neamţ trecutul şi starea actuală a monumentelor, precum şi măsurile
ce se impun pentru conservarea acestora.
Duminica. 5 mai, membrii Comisiei Arheologice s-au rcintilnit la Muzeul de
istorie Piatra Neamţ in cadrul unei şedinţe de lucru, prilej cu ·.:are s-au prezentat
o serie de date asupra activităţii din perioada anterioară �I :m avut loc alegeri
pentru noua conducere. În fruntea Comisiei Naţionale de Arheologie , organizata.
intr-o nouă structură, a fost reales dr. Constantin Preda de la Institutul de
Arheologie din Bucureşti. În finalul şedinţei au fost aprobate şantierele arheo
logice pentru anul 1991.
Desfăşurată pe parcursul a patru zile, sesiunea de rapoarte de la Piatra Neamţ
se inscrie, prin conţinut şi organizare, printre manifestările ştiinţifice de ţinută,
la aportul participanţilor şi instituţiilor organizatoare de pe plan central adu
cindu-şi o importantă contribuţie şi Complexul Muzeal Jude-ţean Neamţ.
·
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MVZEOGRAFIE

ÎNCEPVI\IRILE MUZEULUI
ARHEOLOGIC DIN PIATRA NEAMŢ

c--ir.f ·

de Virgil Mihăţlescu-.Sîrliba
�

ucrarea de faţa 1 are me irea sa prezinte apariţia şi 4ezvoltarea uneia
din cele mai prestigioase instituţii de cultura din judeţul Neamţ şi,
poate, chiar din ţara - Muzeul Arheologic din Piatra Neamţ - , pina in
deceniul al şaptelea al veacului nostru. Dar, daca s-ar reduce la o simpla
inşirare de fapte şi date, articolul nostru nu ar avea decit o utilitate ·restrtnsa,
scopul lui fiind ca, in afara de consemnarea principalelor evenimente din viaţa
acestui muzeu, sa constituie, de asemenea, o baza teoretica pentru activitatea sa
de perspectiva, deoarece consideram ca tradiţia trebuie privita ca un element de
continuitate cu activitatea din trecut şi careia ii revine importantul rol de a
intermedia legatura dintre generatii..
ÎncepUlurile muzeografiei pietre:.e. Cunoaşterea trecutului neamului nostru a
inceput sa devina o preocupare statornica pentru cărturarii din Moldova abia
1
din secolele XVII-XVIII, cind Miron Costin2, apoi, Dimitrie Cantemir pun
bazele istoriografiei noastre. fn acelaşi timp, atit Miron Costin, cit şi Dimitrie
Cantemir, semnalea11l primele obiecte de natura arheologica (inscripţii şi mone
de) aparute la Tirighina-B��boşi, linga Galaţi. Interesul pentru antichitaţi era
vadit inca din aceasta vreme,_ chiar reglementarile Pravileilui Vasile Lu pu (1646)
ţinind sa precizeze drepturile descoperitorului unei "comori", care " ... !;e cheama
aur, argint, bani vechi de demult (s.n.), stapinul a cui a fost sa nu sa cunoasca cine
4
au fost" .
Încep uturile veacului al XIX-lea au adus o amplificare a activităţii colecţio
6
narilor , fiind necesare noi reglementări (Codul lui Calimach din 1817) • După
pacea de la Adrianopole şi atit in perioada premergătoare Revoluţiei de la 1848,
cit şi du{l ă, iau amploare colecţiile particulare şi işi fac apariţia instituţiile spe-

J

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

·

Comunicare susţinuta Ia Muzeul de istorie Piatra Neamţ, 20-21 decembrie 1984.
Miron Costin, Opere, ESPLA, Bucureşti, 1958, p. 267.
Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, ESPLA, Bucureşti, 1956, p. 53.
1. Ţabrea, in CNA, XIV, 1939, 1 15-1 16, p. 1 62.
E. Zaharia şi B. Mitrea, fn RR, X, 1971, 1 , p. 101-102.
1. Ţabrea, loc. cit., p. 1 64.
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cializate de stat (Muzeul de Istorie Naturală al "Societăţii de Medici şi Naturalişti
din Iaşi", în 1837, şi Cabinetul de numismatică de pe lîngă Academia Mihăilea
nă \ Tot în această vreme, Gh. Asachi2 va fi primul om de cultură român care ·
va încerca ca prin intermediul Albinei româneşti să ţină o evidenţă ştiinţifică a
descoperirilor din diferite regiuni ale Moldovei3• Paharnicul Gh. Seulescu4, D.
A. Sturd7.a 5 şi M. Kogălniceanu6 i se vor alătura de asemenea, colecţionind şi
studiind antichităţile. Mai semnalăm faptul că Mihail Sturdza din Miclăuşeni
(fostul judeţ Roman), încă din 1867, isi susţinea o teză de doctorat cu subiectul
1
luat din domeniul numismaticii antice .
O importanţă deosebită pentru stimularea descoperirilor arheologice din ju
deţul Neamţ, ca �i din intreaga ţară, l-a avut Cestionarul lui Alexandru Odobescu,
care man:h("iZ� ?e harta judeţului 19 puncte de un oarecare interes istoric8. Este
semnificativ că, din aceste 19 staţiuni, 5 vor fi confirmate de cercetările ulterioare,
trei dintre ele ajungind la o notorietate binemeritată in cadrul istoriei noastre
vechi (Frumuşica-Bodeşti, Bitca Doamnei-Piatra Neamţ şi Branişte-Nemţişor,
corn. Vînători).
După înfiinţarea Academiei Române şi intemeierea la Iaşi a Muzeului de
9
Antichităţi (1916) şi a Muzeului Municipiului 10, cercetarea arheologică şi ac
tivitatea muzeografică din Moldova vor căpăTa un serios suport ştiinţific,
iniţiativele locale crescind in amploare.
Scurtul nostru excurs privitor la inceputurile cercetărilor arheologice şi ale
muzeografiei moldoveneşti a urmărit sa arate doar că, la Piatra Neamţ, va fi
posibilă întemeierea unui m uzeu numai odată cu progresul general corespun
zător - material şi spiritual - inregistrat de societatea româneasc:i din acea vreme.
În acest context, putem fixa abia in primul s fert al secolului XX inceputul
muzeografiei din judeţul Neamţ, cind profesorul Mihai Stamatin înfiinţa "Mu
zeul Cozla".
Intelectual de prestigiu, cu o serioasă pregătire ştiinţifică (a fost şef de lucrări

(1) M. Petrescu-Dfmboviţa, fn Cronica, VIII, 13 aprilie 1973, 15 (376), p. 14.
(2) ldem, fn Danubius, 1, 1967, p. 5.
(3) C. Moisil, fn BSNR, XI, 1914, 22, p. 42-43; 1. Andrieşescu, fn BSNR, XVI, i921,
37, p. 23; C. Moisil, fn BSNR, XXV-XXVI, 1930-193 1 , 73- 80, p. 1 2; O. Iliescu, fn
Studii şi cercetări de bibliologie, SN, XII, 1973, p. 239-242.
(4) C. Moisil, în CNA, XIII, 1 938, 1 10-1 1 1, p. 62-63; M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit.,
p. 5.
��) 1. Andrieşescu, op. cit. , p. 23.
(6) R. Vulpe, L'archeologie en Roumanie, Bucureşti, 1938, p. 75.
(7) Arhivele Statului-Filiala Piatra Neamţ, fond Documente şi scrisori ale moşiei
Drăgeşti.

(8) Raspunsul fnvaţatorilor din judeţul Neamţ la Chestionarul lui Alexandru
Odobescu, tom VI, Biblioteca Academiei R.S. România, Secţia mam�scrise.
(9) . M. Petrescu-Dîmbovita, op. cit., p. 9; idem, în Cronica, loc. cit., p. 14.
(10) Ibidem.
'
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la Facultatea de Ştiinţele Naturii a UniversiUlţii din Iaşi), Mihai Stamatin a
condus mult timp Liceul "Petru Rareş" din Piatra Neamţ, atit inainte, cit şi după
primul război 111ondial. Fire energetică şi minte luminată, el a intuit însemnătatea
unui muzeu pentru realizarea unui invăţămint apropiat de practică, de viaţă, de
realitate, aşa după cum reiese şi din cuvintele apelului său din anul 1919, făcut
in �ensul înfiinţării muzeului: "Vremurile ne chiamă pe trepte de cultură mai
înaltă decit cele pe care au fost pină acum. Pentru satisfacerea acestei chemări,
e nevoie să apelăm la un număr mai mare de noi factori culturali şi mai cu seamă
e de absolută nevoie să trecem diA lumea vorbelor si a iluziilor, in care am trăit
pină acum, la cea a faptelor reale. Între factorii d propăşire culturală a unui
popor, muzeele indeplinesc un rol import�nt"1.
Din anul 1919, Mihai Stamatin a pornit la lucru şi materialul adunat de la
inceput "1-a ordonat in citeva săli ale liceului său"2, năzuind "să adune tot ce-i
mai caracteristic din complexul geografie, economic şi istoric al judeţului
Neamt"3. În curind s-au adunat numeroase obiecte, ceea ce a făcut ca la 13 iunie
1920 uzeul să fie inaugurat oficial, sub numele de "Muzeul regional Cozla"4•
Erau expuse plante, roci, animale impăiate, precum şi numeroase vestigii antice
şi medievale detaşindu-se, mai ales, descoperirile dacice de la staţiunea de pe
5
dealul Cozla , ceea ce explică in bună măsură şi numele muzeului.
Avind in primul rind un rol didactic, "Muzeul regional Cozla" n-a indeplinit
şi nici nu o putea face, cerinţele unui adevărat muzeu, exponatele sale nefiind
cunoscute decit elevilor şi unui cerc restrins de cadre didactice sau specialişti.
Era necesară apariţia unui muzeu care să fie accesibil, in primul rind, tuturor
cetăţenilor oraşului şi judeţului, fără ca prin aceasta să se piardă ceva din carac
terul său ştiinţific.

e

�

Totodată, nu putem trece peste această etapă a muzeografiei nemţene, fără a
sublinia rolul de pionierat indepliniJ de muzeul intemiat de către Mihai Stamatin
pentru activitatea muzeografică din ţinut, cit şi faptul că ani de-a rindul, in
această instituţie s-au putut aduna o serie de vestigii ameninţate dt( distrugere,
Înfiinţarea Muzeului Arheologic Regional Piatra Neamţ. Un adevărat muzeu a
apărut nu la mult timp după cel de la Liceul "Petru Rareş", indeplinindu-se astfel
o necesitate resimţită tot mai stringent pe plan local. Acesta a fost Muzeul
Arheologic Regional Piatra Neamţ.

Înfiinţarea unui muzeu de arheologie la Piatra Neamţ este de nedespărţit de
activitatea lui Constantin Matasă, 'pesonalitate locală cu numeroase preocupări
de ordin cultural. Animator al turismului din Judeţul Neamţ, el a publicat in anul
1929 şi primul ghid turistic al judeţului , "Călăuza judeţului Neamţ". Concomi-

(1) V. Ghiţescu, Mihai Stamatin - directorul, în ALPR, 1935-1936 (1937), p. 23.
(2) V. Ciurea, Profesorul M. Stamatin, în ALPR, 1935-1936 (1937), p. 18.
(3) ldem.
(4) V. Ghiţescu, op. cit., p. 23.
(5) N. Gostar, Cetăţi dacice din Moldova, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1969, p. 6.
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tent, Constantin Matasll, in peregrinllrile sale, a descoperit şi cercetat multe din
aşezllrile strllvechi ale ţinutului1 . Deoarece activitatea culturalll din Piatra Neamt
se desfăşura sub egida "Casei Naţionale", dupll ce - mai ales prin eforturile
sale - aceasta a dlplltat o cllldire propie (1929), C. Matasll a pornit la colectarea
vestigiilor arheologice şi iniţierea unui muzeu pe ltngll aceastll instituţie2 (fig. 1 ) .
Dupll ce-tn anul 1934 - a fost hotllritll de dltre Comitetul de conducere al
"Casei Naţionale" inceperea de cercetllri arheologice3, in anul 1935, sub con
ducerea prof. Radu Vulpe, au fost efectuate primele sllpllturi arheologice
sistematice la Calu-Piatra Şoimului materialul recoltat fiind expus in doull
vitrine, chiar din toamna aceluiasi an .
În anul 1936, campaniile de sĂpllturi arheologice au luat o amploare sporitll,
fllctndu-se cercetllri la Izvoare-Piatra Neamţ (prof. Radu Vulpe)6, Mlltllhuia
Dobreni şi Traian-Zllneşti (prof. Vladimir Dumitrescu) 7; cheltuindu-se din fon
durile "Casei Naţionale" suma de 17. 278 lei pentru săpături şi_instalarea de noi
vitrine8 (fig. In. şi 11/1, 2). Şi in anii urmlltori se caplltă noi ajutoare financiare,
cercettndu-se tot mai multe staţiuni antice şi, in consecinţll, crescind in mod
corespunzator şi numllrul exponatelor. Astfel, in anul 1937, cu circa 200.000 lei9
s-au efectuat noi sllpllturi la Mastadln şi Costişa 10, iar în anu! 1�38, la Pometea
-Tirgu Neamţ, Mllillhuia-Dobreni, Traian-Zllneşti, Izvoare-Piatra Ne:amţ şi Calu
Piatra Şoimului11 , la care se vor adlluga numeroase descoperiri de suprafaţa; in
anul 1938, datorită acestei munci energice, numllrul staţiunilor cunoscute fiind

�

(1) Vladimir Dumitrescu, fn SCIV, 23, 1972, 1, p. 161.
(2) C. Matasa, insemnAri despre activitatea culturali a Casei Naţionale din Piatra
Neamţ, pe ani1 1928-1929 (mss).
(3) C. Matasa, Importanţa Muzeului Arheologic Regional din Piatra Neamţ (mss.);
idem, Muzeul Arheologic Regional P. Neamţ - ghid (mss. ).
(4) R. Vulpe, ALPR, 1935-1936 ( 1037), p. 50; C. Matasa, Muzeul Arheologic
Regional P. Neamţ - ghid (mss.).
(5) R. Vulpe, Cuvint inainte, in Cronica de vizitatori a muzeului din ani1 1938-1950
(mss.); C. Matasa, loc. cit.
(6) R. Vulpe, Descoperirile arheologice de la Izvoare (Neamţ), fn ALPR, 1935-1936
(1937), p. 50; C. Matasa, loc. cit.
(7) R. Vulpe, op. cit., p. 53; C. Matasa, loc. cit.
(8) Raportul Consiliului de administraţie al Casei Naţionale din Piatra Nt-amt
fAcut in �inţa Adunării generale din 28 III 1937 (mss.).
(9) Miniştrii V. Iamandi (Culte şi Arte) şi P. Andrei au donat, primul 30.� ici, iar al
doilea 10.000 lei (Cf. C. Matasa, Introducere, ianuarie 1 940, mss.);
Procesul-verbal din şedinţa Comitetului de direcţie al Casei Naţionale din 13 IX
1937 (mss.).
(10) Procesul-verbal din 1 XII 1937 a Comitetului Casei Naţionale (mss).
( 1 1 ) VI. Dumitrescu, Cronica Muzeelor şi colecţlilor noastre. Muzeul arheologic
regional din Piatra Nepmţ, fn Cuvintul, 3 februarie 1938, L3; C. Matasa, Muzeul
Arheologic Regional P. Neamţ - ghid (mss. ).
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peste o sutll.
Totuşi, faptul el muzeul nu avea mijloace financiare sigure, precum .şi un
personal salariat specializat, a fost sesizat de conducerea instituţiei care ciuta,
inel de pe atunci, ca tinArul muzeu sa treacA in patrimoniul de stat 1 •
Anii rAzboiului au adus, in chip aşteptat, o diminuare a activitAtii muzeului2,
deşi - cu toate greutaţile -se vor continua sA pAturile din renumita aşezare cucu
teniana Frumuşica-Bodeşti. Dar, pe de-o parte lipsurile materiale din acele
timpuri, pe de alta - micşorarea atenţiei acordatA de cAtre autoritaţi, au fAcut ca
.· instituţia sa nu poata progresa prea mult. Abia odata cu trecerea muzeului in
patrimoniul de stat, sub numele de Muzeul Arheologic regional Piatra Neamt
(1947)3, dezvoltarea sa devine tot mai vizibilA pe toate planurile.
În acelaşi timp, trebuie sa remarcAm el muzeul a inceput sA-şi Indeplineasca
şi sarcinile sale culturale şi sociale. Astfel, inca din 1938, se aloca fonduri speciale
pentru materiale şi instrumente de muzeu, pentru alcAtuirea unei biblioteci de
specialitate, precum şi tn scopul valorificArii ştiinţifice a descoperirilor4• De
asemenea, Constantin MatasA - acest inimos om de culturA --'a intuit ca muzeul
trebuie sa se adreseze oamenilor de rtnd şi sa fie, in primul rtnd, destinat acestora.
În acest scop a organizat cicluri de conferinţe privind descoperirile arheologice
şi activitatea muzeului, mai mult, atragtnd pentru susţinerea acestor conferinţe
specialişti de talie nationala; inaugurarea unuia din aceste cursuri, de exemplu,
s-a fAcut de cAtre prof. Vladimir Dumitrescu, cu prelegerea Arta preJstorlci fn
RomAnla5•

înainte de a Incheia acest capitol, socotim de cu�inţa sa aducem şi citeva
precizAri referitoare la data de infiintare a muzeului. Majoritatea autorilor care
s-au ocupat de aceasta problema, printre care C. Matasa6, c. Scorpan 7 şi Şt.
Cucoş8, socot anul 1934 ca data cind a luat naştere Muzeul Arheologic din Piatra
Neamţ. Intrucit toţi autorii ti urmeaza pe Constantin Matasa -de altfel, parerea
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Prin procesul-ver&al al Comitetului de conducere din Z 1 1941 (mss.), se

hotaraşte trecerea "Muzeului Regional al Moldovei de sub munte" la Muzeul
Naţional de Antlchitlţi - Bucureşti, fapt confirmat printr-un nou Proces-verbal
din Z1 lunie 1943 (mss.J.
Se pare ca fn timpul razboiului, imobilul, inventarul şi colecţiile n-au avut de
suferit (Cf. Proces-verbal al Comitetului de conducere din B 1'" �"-15) (mss.).
C. Matasa, Muzeul Arheologic Regional P. Neamt-ghid (mss. ); ;. :.!m, fn
MemAntiq, 1, 1969, p. 401 ; C. Scorpan, Muzeul arheologic din Pia�!'@ Neamţ, in
ArhMold, IV, Bucureşti, 1966, p. 361.
Procesul-verbal al Comit�tulul de conducere din 7 XI 19J8 (mss.).
Procesul-verbal al AdunArii generale din 10.IV 1938 (mss.).
C. Matasa, Mu:r.eul arheologic regional P. Neamţ -ghid (m&s); idem, fn
MemAntlq, 1, 1%9, p. 400.
C. Scorpao, loc. cit., p. 361.
Şt. Cucoş, Expoziţia permanenti a Muzeului Arheologic Piatra �eamţ, fn

MemAntiq, II, 1970, p. 559.

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

Virgil Mihăilescu-Birliba

320

cea mai autorizata - iar acesta consideră anul cînd s-a hotărît întemeierea unu.:
muzeu pe lîngă "Casa Naţională" din Piatra Neamţ, ca dată de înfiinţare .!
institu\iei, după opinia noastră nu credem că se poate susvne eli în anul 1934 4
apărut Muzeul Arheologic din Piatra Neamţ, deoarece la acea dată nu ·existaL
nici clădirea pentru muzeu·, nici expoziţie, nici săpături arheologice, adică, într-ur:
cuvînt, nici o activitate.

Întrucît din anul 1935 s-au întreprins cele dintîi săpături arheologice, mate
.
rialele expoziţionale acumulîndu-se treptat, abia în anul 1938 avem confirmarea
oficială despre existenţa unor vitrine cu obiecte expuse, sălile muzeului fiind
vizitate de şcolari, cadre didactice şi specialişli1. De aceea, nu credem că greşim
cind propunem anu/ 1938 ca dată reală de înfiinţare a muzeului pietrean, abia din
acest an existînd şi registrul de evidenţă a vizitatorilor2.

Dezvo/J.area Muzeului Arheologic din Piatra Neamţ (1947-1974). Odată cu trece
rea in patrimoniul statului, activitatea muzeului pietrean a cunoscut o tot mai
rapidă dezvoltare pe toate planurile. Dacă - în anul 1947, muzeul avea o clădire
proprie de dinainte de război (fig. U1), o sală de expoziţie cu 14 vitrine de tip
vechi (fig. 11/1) şi circa 5000 de piese - în excli.lsivitate - preistorice3, nu
mai - pînă în anul 1953 - se va ajunge la 27 de vitrine cu materiale expoziţionale,
un depozit cu 2 dulapuri şi circa 6683 piese, dintre care multe, acum, din staţiunile
dacice sau feudale4.
· Grija permanentă a autorităţilor locale sau centrale, a fost vizibilă - după cum
am subliniat de la început - pe toate planurile. Vom începe, după cum este şi
firesc1 cu personalul instituţiei. Înainte de război, personalul muzeului se reducea
la un singur s�ialist, C. Matasă - director nesalariat şi care era ajutat, uneori,
de salariaţi temporari. Din anul 1947, directorul va deveni salariat de stat şi i se
vor adăuga un restaurator şi un tngrijitor, ambii retribuiţi.

Continua dezvoltare 3 instituţiei va impune o mărire a personalului, tn anii
1955-1956, muzeul primind tloi posturi importante: 2 muzeografi cu studii supe
rioare, un contabil, un gestionar şi un supraveghetor. Apariţia, din anul 1960, a
unui compartiment destinat ştiinţelor naturii5, iar - din anul 1964, a altuia pentru
artă, precum şi includerea in administraţia muzeului şi a caselor memoriale.
"Calistrat Hogaş" şi "Mihail Sadoveanu", ca şi a expoziţiei etnografice de la
Dunlu (1970), au fAcut ca - In anul 1974, �rsonalul instituţiei să atingi numărul
de 22, dintre care 8 cu studii superioare. În acelaşi timp, titulatura muzeului a

(1) VI. Dumitrescu, loc. cit.

(2) Coadica de vizitatori a mazealai dia aail 1931-1950 (mss.).

(3) C. Matasl, Muzeul ArlleoiORic Jtealoaal P. Neamţ -pici (mss. ).
{4) Ibidem.
(5) M. Ciobanu, la viltor- ua muzeu ele �liaţele aaturii, fil Flacira, Piatra Neamţ,
14 septembrie 1960, f. 2. Din anul 1965, clpltfild o clldire proprie şi autonomie
administrativa, din acest compartiment va lua naştere Muzeul de Ştiinţele Naturii
Piatra Neamţ. ·
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devenit mai cuprinzătoare, prin cuprinderea unor noi unitaţi şi in urma unor
transformari administrative, devenind necesara schimbarea numelui sau in Mu 
zeul Judeţean de Istorie Piatra Neamţ.
În afară de alocarea anuală a unor fonduri pentru dotare, gospodărie, săpături
arheologice, achiziţii şi deplasări, atenţia acordată de forurile �nducătoare in
stituţiei s-a materializat in chipul cel mai concludent, prin cedarea unei noi cladiri
pentru muzeu, in anul 1960 (fig. III/1) 1 • Construcţie solidă, plasată in imediata
vecinătate a monumentelor istorice muşatine (biserica, turnul-clopotn iţă şi rui
nele curţilor domneşti), noua clă�ire a muzeului avea 5 săli mari cu aproximativ
482 m2 spaţiu. expoziţional (fig. III/2), precum şi circa 367 m2 spaţiu destinaJ
laboratorului, bibliotecii, atelierului fato, depozitelor, magaziei, sălilor de lucru
etc. Mai mult,din anul 1964, acestora li s�a adăugat şi o clădire pentru Colecţia
_
.de artă ( 100 m2 spaţiu expoziţional) recent infiinţată. In acel moment, instituţia
avea un laborator, o bibliotecă de specialitate, un mic atelier de tîmplarie, un
microbuz - destinat cercetarilor de teren etc.
În mod corespunzător, in toţi aceşti ani, colecţiile muzeului au crescut conti
nuu şi aceasta, mai ales, datorită extinderii cercetărilor. Accentul a fost pus şi in
aceasta perioadă pe săpăturile arheologice, căutîndu-se ca într-o măsură sporită
să se raspunda necesităţilor sociale. Astfel, numai colecţiile de arheologie s-au
mărit, între 1947-1974, pînă la circa 30.000 piese, dintre care 8.000 obiecte
expoziţionale. În acele ultime decenii, s-a acordat o atenţie deosebită şi cercetă 
rilor - mult timp lăsate de-o parte - legate de civilizaţia dacică, de perioada de
formare a poporului român, precum şi de epoca feudală. Săpăturilc arheologice
de la Bîtca Doamnei::.P iatra Neamţ, Ghelăieşti-sat şi Nedeia, Cozla-Piatra Neamţ,
Calu-Piatra Şoimului, Branişte-Nemţişor, Lutărie şi Darmăneşli-Piatra Neamţ,
Brăsăuti-Dumbrava Rosie, Curtea Domnească-Piatra Neamt s.a., au adus con
trib � ţ d însemnate la �lucidarea diferitelor aspecte ale c� l t urii materiale a
inaintasilor nostri.
La c�le de m� i sus, urmarind atît popularizarea rezultatelor, cît şi introducerea
. lor în circuitul ştiinţific, mai adăugăm că în acei ani s-a început· şi o intensă
activitate editorială. Astfel încă din anul 1 967, secţia de istorie avea două pliante,
la care, treptat, s-au mai alăturat două ilustrate color ( 1 972), pliante pentru
casele memoriale ( 1 972, 1 973) şi, în sfîrşit, o publicaţie proprie, intitulata Me
moria Antiquitatis. Acta Musei Petrodavensis (I, 1969; Il, 1 970; III, 1971; IV-V,
1 972- 1 973), precum şi un supliment al acesteia, destinat unei scrii de lucrări
monografice (Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, 1 973 l

1.

;,1

l � J 1 1 .-, .-i tL s t- ., !1 ! -!
i)

� · . l,j <.J � 'ISii

l\lemA t l f i !J J

i <JG9, p. 403 .
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THE BEQINNINQS OF THE ARCHAEOLOQICAL MVSEVM
FROM PIATRA NEAMŢ
Summary
The paper deals with the setting up and the developement of the Archaeolo
gical Museum from Piatra Neamţ. After showing the preocupation for the
archaeological researches and for the collecting of the ancient vestiges in Mol
davia, it presents the setting up the first museum in Piatra Neamţ- "Cozla
County Museum", in 1920. It must be underlined the activity of profesor M.
Stamatin, the headmaster of "Petru Rareş Secondary School" who initiated and
organized this museum. We can speak about a real museum, only after the setting
up of the "County Archaeological Museum from Piatra Neamţ". Though it is
date1 in 1934, the first archaeological researches are dated in 1935 when the first
di.:;coveries are exhibited in two show cases.
\Ve think that beginning with the year 1938 the adivity of thc museum knows
. a cnt ain developement, that ' s we consider the museum was c;et t:p that year. Thc
��tt�r..� up and the organization of the museum is due to the intellcct .;a] patriot
Cc•rHantin Matasa, the first director of the museum. In 1947 thc museum of
Piar;;: Neamţ becomes a state museum, its developement getting an ever growing
Translated by Maria Mihăikscu-Bîrliba

h :: �re explanations
"National House" (Piatra Neam\), where was the museum for
first time.
Fig ' .,.he exhibition hali of the old museum.
Fit; 1 - the building of the museum obtained in 1960; 2 - show cases wilh archaeological
:� jects.
Fig ;

· he old building of the

' , _,:

.

.

.
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Fig. 1 Prima clădire in care a funcţio-nat Muzeul_de ist�rie'Piatra Neamţ.
..
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Fig. 2 Imagine din expoziţia existentă la Casa Naţională "Regina Maria".
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Fig.

3

a) Sediul m uzeului ( 1 960-1 978) din Piaţa Libertăţii nr. 1 .
b) Imagine d i n expoziţia d e bază.
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IN MEMORIAM

VlADIMIR DVMITRESCV

·

19 octombrie/1 noiembrie 1 902 1 1 aprilie 1991
·

plecat dintre noi profesorul Vladimir
Dumitrescu, omul care . acopera, prin
activitatea sa, aproape un ·secol de arheo
logie româneasca. Poate ea nu este lipsit
de .semnificaţie faptul ca intrarea sa in breasla co
incide cu apariţia şcolii româneşti de arheologie
intţmeiata de Vasile Pârvan.
Născut la Bucureşti, cel care va ajunge decanul
de vîrstă şi nu numai al arheologiei româneşti, ur
meaza cursurile celebrului liceu "Sf. Sava" pe care
le absolvă in 1921. Îşi alege profesiunea, după o
scurta tatonare, intr-un Bucureşti care nu mai era
obsedat de realizarea Unitliţii naţionale, optînd,
totuşi, pentru secţia de istoric şi geografic a Fa.__________. cultăţii de Litere şi Filozofie. Iniţial îşi alesese seqia
de filologie clasica. Din mArturisirile sale reiese ca un rol important in această
alegere l -a constituit fascinaţia exercitată de inegalabilul Profesor Vasile Pârvan
pentru care a nutrit o neştearsa admiraţie.
S-a bucurat de calda apreciere a Magistrului care l-a remarcat din primi! a11i
de studii, iar dupa participarea, în 1923, la săpâturile de la Sultana l-a numit
asistent la Muzeul Naţional de Antichitliţi. În facultate a avut profesori pe
celebrîi: Nicolae Iorga, Simion Mehedinţi, George Murnu etc. În 1925 Vladimir
Dumitrescu absolvă facultatea, fiind distins cu magna cum laude. Ca urm�re a
strlilucitelor studii făcute, a pasionantei munci desfăşurate la MNA, VI. Dumi
trescu este. propus de Vasile Pârvan, in 1926, ca membru al Şcolii Române din
Roma. În acelaşi an s-a căslitorit cu Hortensia Dumitrescu care, timp de 56 de
ani, ii va fi nu numai tovarăşA de viaţA ci şi un preţios colaborator.
În cei doi ani de studii efectuaţi la Roma VI. Dumitrescu va pregăti teza L'di
del ferro nel Piceoo cu care va obţine, in 1928, la Bucureşti titlul de dodor r.
litere şi filologie. Lucrarea, prima sinteza asupra epocii fierului din Italia de CII
işi păstreaza şi astAzi, dupa 65 de ani, importanţa, fi i nd C1U1015mll � c:iuiJ *
specialiştii italieni. Publicata in Ephemeris daco-romana. lucrarea a fo5l �
cu premiul "Vasile Pârvan", instituit de foştii membri ai Şcolii Romane dm Roma
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/

I N MEMORIAM

328

în amintirea regretatului magistru. În acelaşi an, 1928, VI. Dumitrescu este numit
conser\rator la Muzeul Naţional de Antichităţi, iar în anul 1935 devine directorul
acestei instituţii pe care o conduce, cu o scurtă întrerupere în 1940, pină în 1945..
Preluînd condu·cerea MNA, VI. Dumitrescu se preocupă de continuarea pu
blicării anuarului Dacia, de reorgânizarea şi modernizarea expoziţiei, iniţiind şi
schimbul de publicaţii cu străinătatea. A pus a�tfel bazele bibliotetii docu
. mentare a instituţiei ce va deveni, mai tîrziu, Institutul de Arheologie din
Bucuresti.
1
În 1930 VI. Dumitrescu obţine titlul de docent in Arheologia prei�torică a
sud-estului Europei la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, in
cepind astfel cariera didactică. Cursurile sale se remarcau prin logica§i claritatea
expunerii ceea ce, se pare, nu era apreciat de prof. Andrieşescu. In 1940 VI.
Dumitrescu devine conferenţiar definitiv l a disciplina Preistoria Europei de
sud-est. Din motive politice cariera sa didactică se va incheia in 1945, dar va
continua i nstruirea tinerilor arheologi pe şantirele şcoală pe care le va conduce.
Temperament vulcanic, profund ataşat valorilor naţionale, VI. Dumitrescu nu
a putut rămine inafara frămintărilor politice ale epocii. Ca şi alţi intelectuali ai
timpului (Eliade, Cioran, P. P. Panaitescu, Ernest Berea) VI. Dumitrescu a fost
atras de naţionalismul Mişcării Legionare, nefăcînd, ca alţii mai tirziu, un secret
din aceasta. Din mărturiile sale si
' ale celor care I-au cunoscut in acea vreme VI.
Dumitrescu nu a aprobat excesele legionarilor. În sarcina sa, chiar anchetatorii
comunişti, nu au putut reţine o implicare in crimele săvîrşite de legionari. În 1940
VI. Dumitrescu va intra, ca ministru subsecretar de stat la Culte şi Arte, in
guvernul Ion Gigurtu, aceeaşi funcţie o va îndeplini, pînă la 22 ianuarie 1941, şi
în primul· guvern general Ion Antonescu.
Cariera de arheolog de teren, începută in 1923 la Sultana, a fost continuată in
1926 cînd a condus săpllturile de _la Drăguşeni-Fălticeni şi Bonţeşti- Vrancea.
Astfel, VI. Dumitrescu, şi-a legat numele de civilizaţia ceramicii pictate Cucuteni
căreia ii va consacra cea mai mare parte din eforturile sale.
Cu tot ataşamentul său pentru ceramica cucuteniană, VI. Dumitrescu a des
făşurat o activitate multilaterală dezvăluindu-se ca un preistorician complet.
După valorosul studiu privind epoca fierului în Picenum, VI. Dumitrescu va săpa,
în 1943, necropola hallstattiană de la Basarabi, publicînd, în 1%8, un studiu
monografie. Ca preistorician VI. Dumitrescu a fost interesat de complexele
probleme ale epocii bronzului cărora le-a consacrat mai multe studii deosebit de
valoroase. În anii 1942 şi 1955- 1956 a săpat necropola plană de incineraţie de la
qrna pe care a publicat-o intr-o monografie exemplară. Cîrna a rămas şi acum
o lucrare de referinţă pentru cultura cîmpurilor de urne din Bronzul mijlociu.
Problematica epocii bronzului va fi abordată şi din perspectiva influenţelor
miceniene exercitate asupra bronzului balcano-danubian şi mai ales analiza artei
acestei epoci căreia i-a consacrat largi capitole in lucrările sale de sinteză.
Dar, pasiunea constantă a Prof. VI. Dumitrescu a fost epoca nco-eneolitil:ă <.le
care se leagă debutul său arheologic. Pentru cunoaşterea cull urii Vln�a a efectuat
•
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săpături, in 1943, in aşezarea de la Rast, săpături reluate in 1950. Pe baza
materialelor şi informaţiilor obţinute la Rast va realiza, mai tirziu, o bine cu
noscută monografie publicată in limba engleză. Culturilor Boian şi, in special,
Gumelniţa le-a acordat o atenţie deosebită, efectuînd, in 1925 şi 1960, ample
săpături. in staţiunea eponimă. Săpăturile de la Gumelniţa au fost completate
prin investigaţiile de la AtmJgeaua-Tătărască, din Cadrilater. Dar, săpăturile
care i-au adus, atît lui cit şi doamnei Hortensia Dumitrescu, cele mai mari
satisfacţii au fost cele de la Căscioarele, desfăşurate intre 1962-1968. Aici au fost
descoperite celebrul sanctuar cu coloane şi nu mai puţin interesanta machetă de
sanctuar.
De numele lui Vladimir Dumitrescu sint legate primele săpături sistematice
româneşti din aria culturii Cucuteni. După Drăguşeni-Fălticen.i şi Bonţeşti au
urmat, in 1936, săpăturile ?e la Traian-Zăneşti continua te, pe scară largă, in anii
1938-1940 şi 1951-1961 . Impreună cu colaboratorii săi, H. Dumitrescu şi C.
Matasă, profesorul Dumitrescu a efectuat ample excavaţii în staţiunile de pe
Dealul Fîntînilor şi Dealul Viei. Pe baza aceswr săpături au fost elucidate, !n
mare parte, relaţiile dintre cultura ceramicii liniare şi Precucuteni, periodizarea
culturii Precucuteni, sacrificiile umane din cadrul culturii Cucuteni, diferite rituri
şi ritualuri. A fost realizată o vastă investigatie asupra unei aşezări din faza
Cucuteni A-B. Şantierul de la Traian-Zăneşti a fost o adevărată şcoală în care
s-au format numeroşi tineri, pe atunci, arheologi. Aici şi-au început cariera S.
Marinescu-Bîlcu, Iulian Antonescu, Gh. Bichir, 1. T. Dragomir ş.a.

Şantierul care constituie cea mai mar� reuşită a praf. VI. Dumitrescu şi a
colaboratorilor săi (H. Dumitrescu, M. Petrescu-Dîmboviţa, N. Gostar) este cel
de la Hăbăşeşti, jud. laşi. Aici VI. Dumitrescu � pus la punct o metodă logică şi
!ngenioasă de investigare exhaustivă a unei aşezări preistorice cu un singur nivel.
Intreaga suprafaţă a aşezării a fost cerceAtată printr-un sistem de tranşee paralele
dispuse la mică distanţă unul de altul. In acest mod toate vestigiile importante
au fost scoase la iveală. În doar două campanii aşezarea a fost integral cercetată,
devenind un martor pentru staţiunile cu dimensiuni mijlocii din faza Cucuteni
A. Şi acum, după scurgerea a aproape patru decenii, monografia Hăbăşeşti
constituie un exemplu şi un model de publicare monografică.
Cu toate că Vladimir Dumitrescu nu era agreat de noii conducători ai ţării,
remarcabila activitate de pe şantierul · de la Hăbăşeşti nu a putut fi ciudată,
fiindu-i decernat "Premiul de Stat" pentru cel mai bun şantier arheologic. Un
nou premiu i-a fost acordat cu ocazia publicării, în 1954, a monografiei. Cu
această ocazie s-a produs o situaţie kafkiană, demnă de renumele comunismului.
VI. Dumitrescu şi-a văzut volumul în timpul unui interogatoriu, descoperind, cu
această ocazie, că a fost'semnat abuziv cu pseudonimul D. Vlad.
În vara anului 1952, anul marilor arestări, pe cînd conducea săpăturile de la
Traian-Zăneşti praf. VI. Dumitrescu a fost arestat, fiind ridicat chiar de pe ·
şantier. Timp de trei ani a fost deţinut în "arest administrativ" (absurdă invenţie
juridică comunistă) fără să fie judecat sa o condamnat. Acest detaliu arată clar că
·
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nu i s-a gasit nici o vinovll\ie.
'De la ;rraian profesorul a fost transportat la inchisoarea securitAtii din Bacllt: ,
fiind mai tirziu, trimis l a Canal. A mai fost deţinut l a vacareşti, unde l-a intilnit
pe Corneliu Coposu, fiind mutat inainte de eliberare in Calea RahQvei. Aicis-a
incercat, in timpul interogatoriului pe care l-am menvonat, recrutarea sa ca
informator al securi tAţii, propunere pe care a refuzat-o cu fermitate (vezi R. Vlad,
in Cotidianul, an !, 24 aprilie 1992). E interesant de remarcat ca incercarea de a
trece sub pseudonim contributia sa la monografia Hăbăşeşti a fost sortita eşecu
lui. Arheologii români şi strAini i-au facut dreptate, citind cartea cu numele
adevarat al primului autor.
Eliberat din Gulaguf comunist, in aprilie 1955, VI. Dumitrescu işi reia activi
tatea fiind şeful sectiei Muzeu (pina in 1965). Apoi in cadrul Institutulu.i de
Arheologie va fi şeful secţiei Sclavagista {1965- 1968) şi al sectiei Paleolitic ptna.
in 1973 cind se pensioneaza, rara sa-şi intrerupa activitatea ştiinţifica.

Dupa razboi VI. Dumitrescu desfllşoara o intensa activitate de teren, efectuînd
sapaturi, inafara celor citate, pe şantierele de la llrpeşti (1962-1964), Topile
(1969) şi Drllguşeni-Botoşani (1970-1972).

Dupa reapariVa anuarului Dacia (1957), VI. Dumitrescu şi-a relua\ şi activi 
tatea de editor, fiind un timp, redactor al revistei. Aceeaşi funcţie a indeplinit şi
la Materiale şi Cercetari Arheologice.

înca inainte de razboi VI. Duinitrescu manifestase un viu interes pentru arta
preistorica din România, publicind citeva fragmente dintr-o lucrare mare. Opera
sa va cuprinde şi alte volume, unele realizate in colaborare, valoroase sinteze
asupra preistoriei României. Înafara celor 15 volume' VI. Dumitrescu a publicat
· peste 150 de studii, note şi comentarii, unele dintre ele viguros polemice. Studiile
sale au fost gllzduite de prestigioase publicaţii de specialitate din ţara şi stra
inatate. Ca şi caqile sale, articolele sint caracterizate de o vasta erudiţie, rigoare
ştiinţifica, logica şi acribie.

Impulsionat uneori de temperamentul sau tumultuos şi datorita bazei infor"''
mative inca insuficiente a arheologiei româneşti a formulat şi ipoteze care nu
s-au confirmat dar, trebuie sa recunoaştem, a fost, de multe ori, primul care le-a
corectat sau amendat.
Regretatul profesor a fost tot timpul preocupat de modernizarea cercetarii
arheologice româneşti. Un singur exemplu-este semnificativ. Dupa ce a luat o
neta poziţie impotriva datllrilor radiocarbon, cu timpul, convingindu-se de utili
tatea lor a fost primul arheolog român care le-a folosit pe scara largă, publicind
şi două lucrări de sintezll in Apulum şi Preistoria Alpina, pe această tema.
VI. Dumitrescu s-a numarat printre pu\inii arheologi consacrati care au în
ţeles necesitatea modernizării cercetării arheologice şi a militat pentru
promovarea investigaţiilor interdisciplinare. El a iniţiat şi apoi a sprijinit crearea
laboratoarelor de arheologie şi antropologie, palinologie şi arheobotanica in
cadrul institutului bucureştean.
Am amintit deja citeva dintre distincţiile cu care lucrările lui VI. Dumitrescu
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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au fost încununate şi trebuie sa menţionam ca in 1976. i-a fost acordat, pentru
volumul Arta preistorlci in RomAnia, premiul "Vasile Pârvan" al Academiei
Române. Un alt volum realizat in colaborare a fost, mai tirziu, distins cu inaltul
premiu al Academiei.
Inca de la inceputul carierei sale VI. Dumitrescu a arătat un interes deosebit
pentru arta preistorica din România, domeniu caruia i-a consacrat nu mai puţin
de şapte lucrari, aproape jumătate din opera sa. Inceputul a fost facut in 1937
cind publica o lucrare de dimensiuni reduse (fragmente) ce constituia proiectul
valoroaselor volume pe care le va realiza mai tirziu. Dificultăţile postbelice I-au
i!fi piedicat sa-şi realizeze proiectele pina in 1968 cind publica primele volume
consacrate artei neolitice din România. Pasiunea sa, dar şi succesul acestor
lucrări, I-au determinat sa reia proiectul mai vechi al unui volum despre arta
-preistorica din România. Primul volum a fost publicat de restigioasa editura
Sansoni din Italia şi doar dupa succesul inregistrat in aceas�a carte a fost posibilă
publicarea, la Editura Maeridiane, a unei noi lucrări, in limba româna, un op de
referinţă în domeniu.

p

·

·

Artei preistorice şi mai ales artei neo-eneolitice VI. Dumitrescu i-a consacrat .
numeroase alte studii de intindere mai mică, dar nu mai puţin valoroase. Intot
deauna regretatul profesor a păstrat in abordarea fenomenului artistic preistoric
viziunea arheologului, interzicindu-şi ipoteze spectaculoase dar hazardate.

Mircea Eliade spunea ca avem o preistorie inegalabilă şi vedea in arta pre
istorica de pe teritoriul nostru o cale de pătrundere a României in conştiinţa
europeanA. Cred ca nici un alt arheolog român nu a făcut atit de mult ca VI.
Dumitrescu pentru cunoaşterea artei preistorice de pe meleagurile noastre.
În lunga sa cariera VI. Dumitrescu, cu toate piedicile care i s-au pus, a avut o
bogata şi prestigioasa activitate ştiinţifică internaţională. A participat la peste 30
<le congrese, colocvii şi simpozioane internaţionale, uneori în calitate de raportor
sau corapDrtor. Bucurîndu-se de o largă apreciere a fost invitat sa conferenţieze
la Academia Yugoslavă _ de Ştiinţe din Zagreb, la Institutul Italian de Ştiinţe Pre
şi Promistoricc, ia Universităţile din Zadar, Florenţa, Roma, Verona etc.

VI. Dumitrescu s-a bucurat de timpuriu de recunoaştere internaţională fiind
ales, în 1932, membru in Consiliul Permanent al Uniunii Internationale de Studii
Pre şi Pwtoistorice. În 1976 a fost trecut în Consiliul de Ono�re al UISPP. În
1961 Institutul Italian de Pre şi Protoistorie i-a aCordat calitatea de membru,
recunoaştere a meritelor sale in cercetarea preistoriei României şi a protoistoriei
Italiei. fn 1980 acelaşi gest de înaltă apreciere a fost făcut şi de Institutul Arheo
logic. German.

Dispariţia regretatului profesor a intervenit irr momentul in care avea in lucru
noi cărţi şi interesante manuscrise aşteptau lumina tiparului. Aproape şapte
decenii de munca asidua şi fructuoasă, o indiscutabilă notorietate internaţională,
o operă vastă şi temeinica nu au fost considerate suficiente de Academia Română
pentru a-l primi intre "nemuritori". Oricum, peste meschinăriile şi mentalităţile
revolute, Profesorul Vladimir Dumitrescu, prin indelungata şi bogata sa activihttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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tate, prin opera sa perenă, rămine una dintre cele mai importante personalităţi
ale arheologiei Româneşti, ciştigindu-şi astfel adevărata nemurire.
Omului care a smuls pămîntului secretele preistoriei nu-i putem spune acum
decît: SIŢ TIBI TERRA LEVIS.
Dan Monak

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
Asupra vieţii şi operei profesorului Vladimir Dumitrescu au mai fost publicate urmatoarele
articole:
în Dacia, N. S. , 21, 1977, p. 352-355; S. Marinescu-Bflcu, Profesorul Vladimir Dumitrescu
la 80 de ani, fn MemAntiq, IX-XI ( 1977-1979), 1985,·p. 13-18, ambele urmate de cite
o lista a lucrarilor publicate. Dintre cele peste 15Q de lucrari publicate de regretatul
praf. Vladimir Dumitrescu am fost nevoiţi, din raţiuni de spaţiu, sa selectam doar
carţile:
1. L'art prehistorique en Roumanie, Bucarest, 1937, 34 p. +XXVI pl.
2. Hăbăş�ti. Monogralie arheologică (fn colaborare cu H. Dumitrescu, M. Petrescu
Dîmboviţa, N. Gostar), Bucureşti, 1954, 607 p.
3. Necropola de incineraţie din epoca bronzului de la Cîrna, Bucureşti, 1%1, 386 p. -+CXIII
pl.
4. Hăbă�ti. Satul neolitic de pe llolm, Bucureşti, 1967, 94 p., 60 fig. +5 planuri.
5. Arta neolitică în România, Bucureşti, 1968, 120 p. +50 pl.
6. L'art neolitique en Roumanie, Bucarest, 1%8, 100 p. +50 pl.
7. L'arte preistorica in Roinania fino all'inizio dcll'eta ilcl ferro, Firenze, 1982, 264 p., 98
pl. alb-negru +7 pl. color.
8. Carte archoologique de Roumanie (fn colaborare cu Em. Condurache şi H. Matei),
Bucarest, 1972.
9. Arta preistorică în România, Bucureşti, 1974, 5 10 p . +491 fig.
10. Arta culturii Cucuteni, Bucureşti, 1979, 1 14 p. 1 189 fig.
1 1 . The Neolithic setlement at Rast, B AR -I ntern. Scrics 76, Oxford 1980, 133 p. 1XCI pl.
12 . The Prehistory of Romania from the earliest times to 1 000 8. C. (în colaborare cu Al.
Bolomey şi Fl. Mogoşanu), în Cambridge Ancient History, 1982, 74 p. + 10 fig. şi 4 harţi.
13. Esquissc d ' une prchistoire de Ia Roumanic. Jusqu' a la fin de l'âge du bronze, Bucarest,
1983, 220 p., 19 fig. , XVII pl.+5 har\i .
14. El arte prehistorico en Romania (cu variante în limbile franceza, engleza, germana şi
rusa), Bucharest, 1985, 176 p. +1 04 fig. în text.
15. Dacia înainte de Dromichete (în colaborare cu Al. Vulpe), Bucureşti, 1988, 121 p. +34
fig. Chiar dupa moarte lista lucrarilor profesorului VI. Du mitrcscu nu s-a încheiat.
Doua manuscrise memorialistice aşteapta sa vada lumina tiparului. Alte manuscrise
sînt în diferite stadii de redactare şi speram ca datorita eforturilor doamnei S. Marineseu
-Bflcu, statornica colaboratoare a profesorului, acestea sa ajun ga cit mai repede la
cititori.
·

·
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IVLIAN ANTONESCU
--------=-=-=-=-=-=-=- - ---

26 iunie- 1932-24 ianuarie 1991
dispărut dintre noi, pe neaşteptate, unul
dintre acei oameni care lasă in urmă fapte
durabile, numai prieteni şi acel gol social
iremediabil, pe care doar personalităţile
de excepţie îl crează prin plecarea lor intempestivă.
Născut la 26 iunie 1932 la Piatra Neamţ, intr-o
familie cu largi preocupări intelectuale, lulian An- ·
tonescu si-a petrecut copilăria la Chisinău, un� a
,
absolvit primele clase primare. În an ii celui de-al
doilea război mondial, · peregrinările profesionale
ale tatălui său, care era ofiţer activ, I-au purtat cind
Ia Piatra Neamţ, cînd la Chişinău sau la Craiova şi
iarăşi la Piatra Neamţ, unde termină cursurile Li
ceului "Petru Rareş" în anul 1950, afirmîndu-se
constant ca un elev de excepţie, foarte inteligent, cu
.__________. o memorie fabuloasă şi o cultură rar întîlnită, izvorîtă din nestinsa sete de a a citi.
În 1950 a fost foarte aproape de nota maximă la examenul de admitere la
Il)edicină, dar dosarul de cadre (fiu de colonel în armata burghezo-moşiereas
că ?! ! ! ) nu a făcut posibilă înscrierea lui la acest institut. În anul următor, a luat
admiterea şi s-a putul înscrie la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucu
reşti, afirmîndu-se încă din primul an ca "magistru" al ullimelor serii studenţeşti
şi devenind preferatul de suflet al tuturor dascălilor săi, care I-au preţuit, I-au
iuhit şi I-au apărat cum au putut de furtunile pc care le iscau periodic dosarul său
de cadre şi modul deschis, uneori imprudent, de a-şi exprima convingerile.
A terminat facultatea în 1956, dar ahia la 15 aprilie 1957 este numit director
al Muzeului Regional Bacău, o instituţie care nu exista decît prin el însuşi. Cu
aceasta a început o dificilă dar rodnică perioadă în activitatea sa, o adevărată
campan ie de constituire a unor instituţii muzeale şi de desfăşurare a unor ample
cercetări arheologice, etnografice, arhivistice şi de ştiinţele naturii, menite să
asigure dezvoltarea continuă a colecţiilor fiecărui muzeu. A fost o luptă grea şi
dură, deseori umilitoare, pentru obţinerea de fonduri, de localuri şi noi posturi
în statele de funcţiuni, pentru a transforma fiecare muzeu intr-o ins t i tuţie vi<!hilă,
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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cu multiple valenţe ştiinţifice şi cultural educative. Într-o societate obsedată de
mitul industrializll rii şi al construcţiilor faraonice, cultura constituia doar un
subiect lozincard şi permanent neglijat cind era vorba de finanţare. Dar perseve
renţa şi farmecul personal, inteligenţa şi toate celelalte "argumente" cu care
Iulian Antonescu participa la aceastA competiţie inegală, ti asigurau intotdeauna
ctştig de cauza şi astfel a fost posibilA constituirea unei reţele muzeale dense,
trainice �i bine concepute in această parte a ţA�ii şi permanentizarea unei com
plexe activităţi de cercetare ştiinţifică, tn contextul cAreia se incadreazA şi marile .
şantiere arheologice de la GabAra-Porceşti, Aldeşti-Onişcani, CAlugAra, Barboşi
Galaţi, Precista-BacAu, Negri, Traian-ZAneşti, Mtndrişca-Adjud, Costişa etc.

Dar la BacAu, Iulian Antonescu a fost şi un preţuit pedagog, prelegerile sale
la Institutul Pedagogic din localitate constituind adevărateţvenimente, indelung
aşteptate de studenţii săi, fie cA preda istoria anticA, istoria modernA universală
sau limba şi literatura latinA.
Cind in octombrie 1971 este transferat la Bucureşti, in calitate de director al
Direcţiei Muzeelor, incepe o nouă etapă de activitate, lupta sa pentru consolida
rea si dezvoltarea acestor institutii cxtinzindu-se la d imr;,'.n.;h.Hli nationale. Prin
contribuţia sa nemijlocitA s-au organizat noi muzee în d ik�i!� ,�.., ::.:- ale ţării,
altele au fost reorganizate şi modernizate prin amenajarea unor nm spa;ii, care
au permis o mai bunA punere in valoare a colecţiilor. Au continuat intervenţiile
sagace la nivel ministerial şi judeţean pentru atribuirea de fonduri şi localuri,
completarea cu noi posturi a statelor de funcţiuni, pentru asigurarea mij loacelor
necesare bunei desfăşurări a activită\ii de cercetare ştiinţifică şi de achiziţionare
a obiectelor de interes muzeal din teritoric. Nimic nu i s-a părut zadarnic sau
prea dificil cind era vorba de interesele vreunei instituţii muzeale, deplastndu-se
mereu la faţa locului, uneori de la un capăt la celAlalt al ţllrii, pentru a interveni
personal pe lingll factorii locali de rllspundere şi a stabili detaliile organizatorice
adecvate. Este unimitor citll energie, cită inteligenţă şi cîtă diplomaţie a trebuit
sa foloseascA pentru finalizarea fiecArei acţiuni, pentru eludarea unor cerinţe
ideologice absurde şi pentru contracararea celor care -.din exces de zel - ame- .
nintau să denatureze continutul si caracterul activitătii rnuzeale.
Ar fi insa greşit sll se creadA cA Iulian Antonescu a fost doar un organic :or
dotat in domeniul muzeografiei. El a fost în realitate şi un eminen t !c,;p:• ..:ian,
scriind şi pledind pentru organizarea ştiinţifică a expoziţiilor permanen t ' , t-�entru
integrarea obiectului de muzeu in contextul economico-social şi cultural în care
acesta a· apArut, pentru afirmarea muzeologiei ca o şriinţa interdisciplinară.
Aceste idei, ca şi multe altele, au fost strAlucit susţinute, chiar dacă ele contrave
neau unor puncte de vedere oficiale şi in cadrul diferitelor reuniuni ştiinţifice din
ţarA şi di� strllinătate, la care a participat în calitatea sa de preşedinte al Co
mitetului National ICOM, de istoric şi de om de cultură cu un larg orizont
aperceptiv. Dar de fiecare dată, aserţiunile sale ştiinţifice au fost prezentate pe
fundalul unei ferme concepţii patriotice, ironizind muşcător pe toţi denigratorii
ţării, pe toţi "oam.enii de ştiinţă de ocaiie" care colportau to.t felul de pseudoteorii
,

,
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mai mult sau mai puţin jignitoare la adresa poporului nostru, pe toţi aceia· care
considerau dl dorinţele politice şi interesele teritoriale se pot substitui realitAtii
istorice.
Cei mai mulţi care I-au cunoscut au apreciat atit logica şi spontaneitatea
gindirii sale, cit şi deosebitele sale calitati de orator versat, capabil sA abordeze
oricind şi oriunde, farA o pregAtire prealabilA orice subiect din domeniul istoriei
şi din alte domenii umanist-ştiinţifice. Ani de-a rindul, la Piatra Neamţ sau la
Roman, la Bacau sau la Oneşti, in diverse instituţii de culturA ale Bucureştiului,
Iulian Antonescu a prezentat cicluri de conferinţe cu tematici dintre cele mai
diferite, în faţa unui auditoriu extaziât de bogaţia argumentelor, de ooerenţa
ideilor şi de frumuseţea limbajului, cind liric şi plin de cAldurA, cind patetic, cind
autoritar şi vehement, dar totdeauna fermecator. Erau localitAţi, instituţii sau
medii sociale, în care era suficient sA se comunice cA va conferenţia "BAtrinul
vulpoi al verbului" (cum ii placea sa se autodefineascll uneori), pentru ca la ora
stabilita salile respective sA devina neincllpAtoare. DacA cineva ar fi avut inspirata
idee de a inregistra toate aceste "monoloage cu public şi cu sine însuşi", astAzi
am fi fost in posesia a zeci de volume, chintesenţll de frumuseţe, dAruire, înţelep
ciune, care· ar fi alcAtuit - fArA indoialA - una dintre cele mai valoroase şi mai
interesante creaţii de retoricA romaneascA.
Personalitate complexA, mereu surprinzAtoare prin varietatea domeniilor a
bordate, Iulian Antonescu şi-a incercat puterile şi ca traducAtor, lAsindu-ne
- printre al tele - şi citeva bijuterii din literatura franceza medievalA, unele dintre
ele publicate sporadic in revista "Ateneu". DacA avem in vedere caracterul arhaic
al expresiilor şi dificultatea sinteticA a textului, fiind vorba de inceputurile �ite
raturii franceze, trebuie sA apreciem cu atit ni�� mult cursivitatea versificaţiei şi
claritatea ideilor etalate de aceste traduceri, care pun in_evidenţa talentul poetic
·
al autorului lor.
Dar mai presus de orice, Iulian Antonescu a fost un OM adevArat. un suflet
uriaş în care nu şi-au gAsit locul decit acele sentimente care inobilează fiinţa
umană. A suferit totdeauna pentru suferinţele altora şi singurele sale nemulţu
miri s-au manifestat atunci cind nu a putut să ajute pe cit ar fi dorit. Aşa cum nu
exista pentru el satisfacţie mai deplinA ca atunci cind reuşea sA fie tntrajutor, să
prevină o nedreptate sau sA puna tn drepturile fireşti pe cei mai buni şi capabili.
Din păcate, soarta nu 1-a rasplatit pe mAsura faptelor �; a gindurilor sale,
rApindu-1 prematur dintre noi, in plina putere creatoare, la 24
:•;;!rie 1991, 7iua
cea mare şi sfinta a Unirii, despre care a vorbit de atitea or ,;;1 despre ziua
nationalA a speranţei la români. Ne-a privat astfel de atîtea lucrari pe care le a':c-2
in gindurile şi in proiectele sale de viitor. Dar nici soarta cruda şi r:id •!1.1p•Jl nu
vor reuşi să aştearna giulgiu) uitArii peste aceasta existenţA, scurta dar exemplara,
deoarece - prin tot ceea ce a intreprins şi ne-a lasat- Iulian Antone:;cu a dovedit
cu prisosinţa cA a fost hArazit veşniciei.
•

·
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Marcel Drăgotescu
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RECENZI I

Virgil Mihă ilescu-Bîrliba
DACIA RĂSĂRITFANĂ Î N SECOLELE
VI-I Î.E.N. ECONOMIE ŞI MONEDĂ .
Editura Junimea, laşi, 1990, 180 p. şi 10 planşe

('&ir.

a zece ani după publicarea monografiei La monnaie romaine chez les
Daces Orientaux, Bucuresti, Editura Academiei, 1980, cu meticulozitatea şi rigoarea-i caracteri�tică, cunoscutul numismat şi arheolog Virgil
Mihăilescu-Bîrliba ne oferă o nouă lucrare, în care analizează raportu
rile dintre economie şi monedă în teritoriul cuprins între Carpaţi şi Nistru.
Studiind materialul numismatic, coroborîndu-1 cu datele arheologice şi infor
maţiile de altă natură, autorul demonstrează că, dacă pentru a cunoaşte trecutul
Daciei, s-a simţit nevoia de a întreprinde şi o cercetare asupra economiei sale,
"nu este mai puţin adevărat, că aceasta nu poate fi despărţită de monedă, care a
constituit un impact asupra civilizaţiei dacice".
După Cuvîntul înainte şi Abrevieri, lucrarea este structurată pc zece capitole.
În Introducere (Cap. 1) autorul prezintă o foarte succintă dar şi utilă caracte
rizare a cadrului geografic şi rolul acestuia în dezvoltarea economică a zonei.
Capitolul al II-lea, intitulat Schiţă etno-culturală şi istorică a spaţiului dacic
est-carpatic, are următoarele subcapitole: 1) Primele menţiuni istorice despre
geto-daci şi încheierea culturii lor unitare; 2) Coloniile greceşti; 3) Afirmarea
culturală şi politică a geto-dacilor răsăriteni în secolele 111-1 î.e.n.; 4) Cîteva date
privind populaţia Daciei răsăritene în ultima jumătate a mileniului.
În capitolul al III-lea (Economie şi monedă) autorul demonstrează că, pc
măsură ce societatea omenească păşea pe drumul spre civilizatie, rolul şi inten
sitatea schimburilor au crescut vertiginos, schimbul în natură sau troful fiind
prima formă a comerţului. Problema care s-a pus pentru parteneri a fost aceea a
valorilor produselor schimbate şi căutarea unei unităţi de valoare cerută de
nivelul a tins de stadiul de dezvoltare - marfă unică. Aceasta, ca echivalent gene
ral, înseamnă apariţia formei bani a valorii - deşi s-a petrecut în condiţiile unei
economii naturale - mctalclc preţioase obţinînd încă din prima jumătate a mile
niului trei rolul de echivalent general.
Apariţia monedei este o adevărată revoluţie pentru economia lumii antice - 
metalclc preţioase ca marfă bani presupun şi o serie de funcţii: măsura valorii,
1m�jloc de circulaţie şi bani (tezaurizarc, mijloc de plată, monedă universală).

J JJ
1l
r
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Dacia ril�riteanil tn secolefe VI-I t. e. n.

Moneda este un produs al activităţii comerciale şi folosirea şi rAspindirea ei sint
indispensabil legate de comerţ. De aceea, schimbul in natură a precedat tntotdea-.
una pe cel monetar şi i-a pregAtit calea apariţiei.
Capitolul al IV-lea (Semne monetare) analizeaza virfurile de săgeţi şi delfi
naşi. După ce este prezentat tn rezumat stadiul cercetării privind virfurile de
săgeţi, autorul opineazA că aceste obiecte cu valoare monetarA au fost turnate in
atelierele coloniilor ioniene de pe coasta nordică şi nord-vestică a MArii Negre,
probabil la Histria, in a doua jumAtate a secolului al VI-lea şi prima jumAtate a
secolului al V-lea t.e.n. În afara rolului economic, virfurile de sAgeţi incorporau
şi o semnificaţie magico-religioasl. Delfinaşii - piese turnate din bronz tn formă
de peşte sau delfin au fost prod�se la Olbia. Se aratA că delfinaşii �u aplr_ut tn
spatiul dintre Carpaţi şi Nistru intr-o singură aşezare, cea de la Nikonion.
Capitolul al V-lea se ocupA de apariţia monedei greceşti tn Dacia răsăriteanl.
În subcapitolul consacrat Cyzicului, după o foarte succint! prezentare a aces
tei colonii şi a emisiunilor monetare se demonstreaza rolul foarte important al
staterului sAu de electron echivalent cu un darle de aur şi cu un rol foarte
insemnat in economia pontic!. In subcapitolul dedicat Histriei se aratA că emi
siunile monetare ale acestei cetăţi sint primele monede cunoscute de geto-daci.
Deasemenea, aici sint prezentate monedele c.u roatA şi IeT, monedele de argint
şi alte monede histriene de bronz. In subcapitolul destinat monedelor din Tyras
se aratA dl tn spaţiul est-carpatic, TYrasul este singurul centru care a emis mo
nedă. Urmeaza un subcapitol unde sint prezentate monedele din Olbia şi un altul
tn care se analizeazA alte monede greceşti.
Capitolul al VI-lea (Moneda macedoneani). Deşi moneda locală macedo
neana incepe sA circule pe la jumătatea secolului al VI-lea t.e.n. prin baterea unor
piese de electrum, urmate de altele de argint, Virgil MihAilescu-Birliba stAruie
numai asupra producţiei atelierelor regale, intrucit doar acestea au fost cunoscu
te de geto-daci. Deşi cel dintii rege al Macedoniei care a batut monedA este
Alexandru 1, abia emisiunile lui Filip al II-lea vor fi sortite sA ajungA monede
pseudo:internationale. Filip al II-lea a bătut ca moneda de aur staterul, ca
monedă de argint didrahma, dar şi emisiuni de bronz. De asemenea, Alexandru
al III-lea Cel Mare a emis monedc de aur, argint şi bronz. Diadohii emit diverse
monede de tip Filip al Il:lea şi Alexandru al III-lea. Dup!:l ce face o prezentare a
acestora autorul analizeaza monedele apârute tn tezaure (12 localitltî care cu
prind 1 121 de stateri). Cercetltorul ajunge la concluzia r.a tezaurele cu monede
macedonene de aur - apărute intre Carpati şi Nistru trebuk .;')n•�te tn coloniile.
greceşti nord şi vest-pontice, depozitele respective reprezenm-.··· ·•lAţi in i.:atlruJ
unor aranjamente politice încheiate intre localnici şi cetAti CII ; Olbia, Tyra�.
Histria. De asemenea, este făcută şi o analiză a monedelor din descoperir: iznla;�
care sint puţine.
fn capitolul al VII-lea (Monede geto-dace) numismatul lşi concentreazA ana
liza asupra emisiunilor care au fost proprii spa\iului est-carpatic. Un spatiu mai
mare este acordat tipului H'!lşi-Vovrieşti, �poi sint prezentat� celelalte tipuri care
'

·
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fac parte din monetăria geto-dacică: tipul Dumbrăveni; tipul Adinca ta-Mănăsti
rea; tipul Virteju�Bucureşti; tipul Inoteşti-Răcoasa, precum şi alte monede
geto-dace.
Capitolul al VIII-lea (Moneda autohtonă şi străină) analizează monedele
greceşti tirzii care au circulat in spaţiul dintre Carpaţi şi Nistru. Este vorba despre
monedele din Thasos, Dirrhachium şi Appolonia, monedele scitice, alte emisiuni
greceşti, monedele din Thracia şi emisiunile de tip Koson.
Capitolul al IX-lea (Pătrunderea monedei romane) prezintă tezaurele de
denari romani, republicani şi imperiali timpurii descoperite la răsărit de Carpaţi,
fără context arheologic; tezaurele de denari republicani şi imperiali timpurii
descoperite in aşezările din răsăritul Daciei; monede descoperite in aşezările din
Dacia.
În capitolul al X-lea (Concluzii numismatice şi istorice), Virgil Mihăilescu
Birliba prezintă concluziile numismatice şi istorice privind situaţia din Dacia de
răsărit intre secolele VI-I i.e.n.: 1. pină la j umătatea secolului IV moneda cu
noaşte o prezenţa scăzută şi nu se poate vorbi de circulaţie şi economie monetară;
2. cea mai mare cantitate de monedă se concentrează in perioada de timp cores
punzătoare secolului 1 i.e.n. - secolul 1 e.n.
Deci pătrunderea, ca şi producerea monedei in răsăritul Daciei, au constituit
un proces lent, desfăşurat treptat şi neritmic intr-o primă etapă, pentru ca apoi,
pe măsură ce ne apropiem de stirşitul erei vechi, frecvenţa pătrunderii monedelor
să devină tot mai ·accelerată.
Vqlumul mai cuprinde trei anexe şi anume: Catalogul descoperirilor de semne
monetare; Catalogul descoperirilor de monede greceşti, macedonene şi geto
dace; Catalogul descoperirilor de monede romane republicane şi imperiale
timpurii.
Fiecare descoperire este însoţită de locul, data şi co.ndiţiile in care s-a făcut,
datele tehnice şi bibliografia. De asemenea, lucrarea are un rezumat in limba
germană, un indice de nume proprii şi o ilustraţie alcătuită din 10 planşe: opt din
ele reprezentind hărţi cu răspîndirea semnelor monetare pină la monedele repu
blicane şi imperiale timpurii in Dacia răsăriteană, iar două planşe reprezintă
tipuri monetare care au circulat la est de Carpaţi.
O foarte bună informaţie, o expunere clară, sistematică, însoţită de tabele
sinoptice şi histograme, conferă o valoare indiscutabilă lucrării, atit de necesară
in cunoaşterea din punct de vedere numismatic al teritoriului est-carpatic al
Daciei.
Dan Mihăilescu
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Dan {jh. Teodor
CREŞTINISMUL IA EST DE CARPAŢI DE IA
ORIGINI ŞI PÎ NĂ ÎN SECOLUL AL XIV-LFA
Editura Mitropoliei Moldove� şi Bucovinei, laşi,
1991, 230 p.,· 35 de figuri şi hărfi

Jl

roblema inceputurilor creştinismului la daca-romani şi respectiv la
români a fost mult dezbatuta in literatura filologica şi istorica din �ra
noastra, iar mai nou şi in literatura arheologic!l. Amintim, selectiv,
citeva din lucrarile care marcheaza evoluţia·studiilor privind inceputu
rile şi evoluţia creştinismului la români: 1. Stanescu, Originea creştinismului la
RomAni, Bucureşti, 1891; V. Pârvan, Contribuţii epigrafice la istoria creştinis
mului daco-roman, Bucureşti, 191 1; N. Iorga, Istoria bisericii româneşti şi a
vieţii religioase a RomAnilor, 1, Bucureşti, 1929; C. Daicoviciu, Există monumen
te creştine in Dacia traiană din sec. 11-111?, in AISC, Il, 1936; 1. Barnea,
Contribuţii la studiul creştinismului in Dacia, in RIR, XIII, 1942-1943; D. M.
Pippidi, În jurul izvoarelor literare ale creştinismului daco-roman, in CIVR, .
1958; 1. l. Russu, Materiale arheologice paleocreştine din Transilvania, in ST, X,
1958; P. C. Pr. Gheorghe l. Moisescu, P. C. Pr. Ştefan Lupşa şi P. C. Pr. Alexandru
Filipaşcu, Istoria Bisericii Ortodoxe RomAne, voi. 1, Bucureşti, 1980; 1. 1. Ramu
reariu, Predicarea Sfintei Evanghelii la poporul romAn, "in Sfinţi romAni şi
apărători ai legii strămoşeşti, Bucureşti, 1987 etc.
În condiţiile raritaţii izvoarelor scrise literare, patristice, privind inceputurile
creştinismului la daca-romani şi respectiv la români, un rol deosebit I-au avut
descoperirile arheologice. Cu peste un sfert de veac in urma savantul istoric şi
arheolog, Acad. D. M. Pippidi facea urmatoarea remarca: "Cuvîntul hotărîtor,
într-o materie atît de controversată au a-l spune descoperirile arheologice şi acestea
îndreptăţesc speranţa că nu peste multă vreme- se va putea vorbi despre originile
creştinismului în Dacia Traiană pe temeiul unei documentări mereu mai sigure şi
mai necontestate", (Cf. Niceta din Remesiana şi originile creştinism ului daca-ro
man, in CIVR, 1967, p. 5 15-5 16).
În ultimul sfert de secol cercetarile arheologice, de amploare, au scos la iveală
numeroase materiale paleocreştine şi creştine pe tot teritoriul vechii Dacii.
Unele din aceste documente
arheologice paleocreştine
au fost valorificate
http://www.muzeu-neamt.ro
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ştiinţific. Au vAzut lumina tiparului mai ales acele descoperiri arheologice paleacreştine �re au fost interpretate prin prisma creştinismului in procesul de
romanizare, şi deci al evoluţiei procesului de formare a poporului român. Dar in
eondiţiile exacerbarii ateismului, abordarea problematicii privind inceputurile şi
evoluţia creştinismului la români, pArea vajnicilor cenzori un subiect bizar şi
repugnant, care nu merita sa vadA lumina tiparului. Din aceste motive multe
descoperiri arheologice paleocreştine au rămas inedite. Descoperirile palea
creştine dintre Prut şi Nistru, chiar dacA au fost publicate, erau doar menţionate
in rapoartele de sapaturi arheologice sau .in lucrări de sintezA, fără a fi valorificate
ştiinţific din punctul de vedere al inceputurilor şi rAsptndirii cre�tinismului in
regiune. Abia foarte recent a fost posibilă apariţia unui articol de sinteza privind
tneeputurile creştinismului in spatiul dintre Prut şi Nistru (1. Hincu, Aparitia
crqtinlsmulul fn Moldova, l� Făclia, Chişinău, 23 martie 1990, p. 7).
Dupa ce in 1988, la Oradea, S'vAzut lumina tiparului o importantă lucrare ce
priveşte inceputurile creştinism ului şi evoluţia sa pină in anul 602 d.H. tn terito
riul fostei provincii romane Dacia, lucrare intitulata Din istoria creştinismului
la romAni. Mărturii ar...logice, datorată lui N. Gude<: ş: L C:insa, recent a
aparut un studiu monografie privind· inceputurile şi evoluţia �..rcştmi�mului in
spaţiul carpato-nistrean. Este lucrarea intitulatA Creştinismul la est de Carpati
de la origini pină in secolul al XIV-lea, tipAritA in Editura Mitropoliei Moldovei
şi Bucovinei, realizata de istoricul şi arheologul dr. Dan Gh. Teodor, directorul
Institutului de Arheologie din Iaşi.
Din capul locului subliniem ca este pentru prima dată, dupa 50 de ani, cînd
apare o lucrare de sintezA a istoriei creştinismului din spaţiul est-dacic, care
tratează unitar d�coperirile din teritoriul carpato-nistrean.
. Cartea la care ne referim a fost tipllriHl cu binecuvîntarea Înalt Prea Sfinţit ului
Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Subliniind importanţa lucrării, Înalt
Prea Sfinţitul Daniel, evidenţiazA adevarul de necontestat "că noi, românii,
sintem aici, in Răsăritul Europei, piatră de hotar a latinitătii creştinate lent şi
profund".
Lucrarea Creştinismul la est de Carpati de la origini pină in secolul el XTV <ea
este structuratA in patru capitole, şi anume: cap. 1 - Societatea de la es l le C .: pa ţi
in mileniul marilor migraţii; cap. II- Creştinismul la est de Carpaţi îr :.Jmina
izvoarelor scrise din perioada secolelor II-XIV; cap. III - M�rturii arheologice
privind-creştinismul la est de Carpaţi in secolele III-XIV d.H.; şi cap. IV - Con
cluzii, insoţite de o bogata ilustraţie, hărţi şi Repertoriul tuturor descoperirilor
de factura sau influenţA creştif!ll de la est de Carpaţi (secolele III-XIV d.H.);
precum şi de substanţiale rezumate in limbile franceză, germana, engleză şi rusa
şi un Indice general, deosebit de util.
Dupa ce, in primul capitol, autorul realizeazA o schiţA istorica a evola"ţiei
societAtii de Ia· est de Carpaţi in mileniul. marilor migra\ii (sec. III-XIV d.H.),
bazata pe rezultatele celor mai noi cercetari arheologice din spaţiul carpato-nis
trean, evidenţiind continuitatea populaţiei autehtone şi evoluţia etno-culturala
·
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de la daco-romani la români; in capitolul II al lucrării, analizead inceputurile �i
evoluţia creştinismului la est de Carpaţi, in secolele II-XIV, pe baza izvoarelor
scrise. O bogăţie impresionantă de dovezi arheologice privind creştinismul la est
de Carpa \i in secolele III-XIV este prezentată In cap. III şi in Repertoriul
descoperirilor arheologice (32 descoperiri pentru sec. III-V; 37 descoperiri pen
tru sec. VI-VIII; 52 desooperiri pentru sec. IX X I şi 61 descoperiri pentru sec.
XIII-XIV).
Pe baza unei minuţioase analize ştiinţifice a bogatului material arheologic,
s-au formulat incbeieri pertinente şi credibile. Concluzia genţrală, ce se de
taşeaz! cu claritate, este aceea el in spaţiul carpato-nistrean creştinismul s-a
rAspindit treptat, Incepind din sec. Il-III, Din sec. I V VI, mai ales datorita mAsu
rilor luate de Constantin cel Mare şi Justinian, ale cAror umllri se resimt şi la
no rdul Dunării de Jos, crq1inismul a devenit un fenomen de ".astJ şi in spaţiul
carpato�nistrean.
-

-

·

O bogata documentaţie arheologidl demonstreazl dl tn pragul secolelor VI
VII d.H. creştinarea, ca şi romanizarea, populaţiei autohtone de la est de Carpaţi,
deci din teritoriul carpato-nistrean, era un proces Incheiat, ireversibiL Ne afllm,
in fapt, i ntr u n moment istofi.c �:rucial, in care se face tranziţia la o nouA calitate,
de la daoo-romanici la români. Faptul el incheierea procesului de romanizare se
petrece in acelaşi timp cu generalizarea creştinismului, demonstreaza, fărll pu
tinţă de tAgadA, ca românii s-au n/Jscut crqtini.
Creştinismul s-a consolidat in primele veacuri de existenţă a poporului roman
(sec. VIII-XIV). În organizarea vieţii creştine din Moldova un adevarat salt s-a
produs in 1388, dnd a luat fiinţă Mitropolia Moldovei.
Valorificind ştiinţific o bogată documentaţie, izvoare scrise şi arheologice,
autorul reuseste să res tabileasdl la adevaratele sale dimensiuni, locul si rolul
creştinismuiu{ In viaţa comunităţilor daco-roman ice, devenite comuni lţi ro
mâneşti d in secolul VIII d.H., precum şi in evoluţia romunitlţilor romanqti din
spaţ iu l ca rpato nistrean pînă la formarea statului feudal independent Moldova.
După lecl ura acestei in teresante monografii, gîndul ce ne dominl este ac:ek
că autorului acestei lucrări, istoricul şi arheologul dr. Dan Gh. Teodor. inaltei
inst it uţi i s piritu ale care a patronat apariţia cărţii, Mittopolia Moldlm:i � Dom
vinei, şi tipografilor de la S. C. "Dosoftei"' S. A Ia.p._li se cuvin felic::itlrile �
gratitudinea n�tlil. Apariţia lucrarii Crqtilais.ol la est de Carpati de la..._.
pină fn secolul al XIV-lea. este o restituire imponand a unui aspect fundaineatal
al spiritualităţii poporului roman.
-

i

-

....
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ECI--IA N<iES

PERIODIQVES ETRANQERS DANS IA
BIBLIOTHEQVE DV MVSEE
DE PIATRA NEAMŢ
epuis sa fondation, il y a six decennies, le Musee d'Histoire de Piatra Neamt,
par ses specialistes, a fait des efforts pour constituer sa propre bibliotheque
documentaire. bans une premier phase, 1 'accent a ete mis sur les donations
et acquisitions des livres et des revues de specialite publiees en Roumanie
ou ă l'etranger. Un moment important pour le developpement de la vie scientifique de
notre musee a ete la parution, en 1969, de la revue MEMORIA ANTIQUITATIS qui,
par la qualite des etudes et des articles publies, a reussi ă susciter un interet appreciable
panni les milieux de specialistes. C'est grâce ă !'initiative de M. Virgil Mihailescu
Bîrliba, l'ancien directeur de cette institution, qu'on a reussi aussi ă etablir des
relations d'echange, ă partir de la nouvelle revue roumaine, avec un nombre assez
grand de musees, instituts d'archeologie et c;l'histoire, universites, associations etc. de
l'etranger. Mais, souvent, ces institutions nous ont envoye non seulement leurs perio
diques, mais aussi des livres, albums, guides, etc. Maintenant, on peut affirmer que la
plupart du fond de la Bibliotheque du Museee d'Histoire de Piatra Neamt (plus de
·
10.000 titres) est constitue par les publications etrangeres ă titre d'echange, apparte
nant surtout au domaine de l'archeologie.
Premierement, c'est pour remercier ă tous ces institutions que nous avons tenu ă
publier tous les titres de periodiques recrues en echange, institutions qui ont continue
a nous envoyer leurs publications en depit de nombreuses defectlons de notre part, car
on savait et on comprenait nos difficultes. Et en meme temps, par la publication de
cette ·liste, on a voulu signaler aux chercheurs roumains la presence dans notre
bibliotheque des publications quelquefois assez rares. Mais, il faut le dire, pas tous les
periodiques enumeres sont representes par leurs series completes.
A propos de cette question, nous allons revenir dans la correspondance avec chaque
partenaire d'echange, en esperant que nos relations vont se multiplier ă l'avenir.

I. AlBANIE
1.

Studia Albanica, Institut d'Hiştoire de Tirana

2. Studime Filologjike,
Institut de Linguistique ct
1 .itterature de Tirana
http://www.muzeu-neamt.ro
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11. ALLEMA{jNE
1 . Forschungen und Berichte zur vor-und Frii hgeschichte in

Baden-Wiirttemberg, Landes

denkmalamt Baden-Wilrttemberg, Archăologische Bibliothek, Stuttgart

k

2 . Alt-Thiiringen, Museum filr ur-und Frtih eschichte Thilringens, Weimar ·
3. Nassauische Annalen, Verein filr Nassauische A ltertumskunde und Geschichtsforschung,
Wiesbaden
4. Die Kunde, Urgeschichts-Abteilung des Niedersăchsischen Landes Museums, Hannover
5. Neolithische Studien, Martin-Luther Universitat, Halle

6 . Barische Akademie der

Wissenschaften;

Philosophisch-Historische Klasse, _Institut for

vor-und Frtihgeschichte der Universităt, MUnchen

Geschichte und Kunst, Universităts-Bibliothek, Wilrzburg

7. Mainfrinkisches Jahrbuch fiir

8. Veriiffentlichungen, Museum filr-ur-und Frtihgeschichte, Potsdam

9. Jahresschrift fiir Mitteldeutsche Vorgeschichte, Landesmuseum filr

Vorgeschichte, Halle

10. Bon ner Jahrbuch, Der Verein Von Altertumsfreunden im Rheinlande, Bonn
1 1 . Archiv fiir Hessische Geschichte und

Altertumskunde, Hessische Landes-und Hochschul

bibliothek, Darmstadt

1 2 . Geschichte und Kultur Eines Volker Wanderungszeitlichen Nomaden-Volkes, Institut
filr vor-u. Frtihgeschichte der Universităt Bonn

1 3. Hamburger Beitrige zur Numismatik, Museum filr Harnburgische Geschichte, Harnbwg

14. Hamburger Beitrige z u r Arch ăologie, Archăologische Institut, Harnburg
15.

Bericht der Staatlichen Denkmalptlege im Saarland, Institut filr vor-und Frilhgeschichte
und Vorderasiatische Archăologie der Universităt der Ssarlandes, Saarbrucken

Vereins der Pfalz, Pflilzische Landesbibliothek, Speyer
Nachrichtenblatt, Organ des Verbandes der Deutschen MOnzvereine,

16. Mitteilungen des Historischen
1 7. Numismatiches

·

Emden
1 8.

Ethnographisch-Archăologische Zeitschrift, Universitătsbibliotek Humboldt-Universităt
zu Berlin

1 9. Arbeits-und

Fers Chungsberichte zur săchsischen Bodendenkmalpflege, Staatliche Mu

seen zu Berlin

20. Beitrige und Mitteilungen, Museum ft1r Deutsche Geschichte, Berlin

III. AN{jLETERRE
1.

Britannia, Library of the Hellenic and Roman Societies, London
Bulletin, The Librarian Institute of Archaeology, London

2. Institute of Archaeology

-

3. The Antiquaries Journal, University Press Oxford

IV. AVSTRALIE
1 . Archaeology in Oceania, University of Sydney
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V. AVTRICHE
1.

Arcbăologie Osterreicbs, Ostetreichische Nationalbibliothek; Wien

3.

Arcbăologiscbe Landes Aufnahme, Landesmuseum Joanneum, Graz

2. Mitteilungen der Osterreicb, Institut tur Ur-und Fiilhgeschichte deJ- Universităt Wien

VI. BELGIQVE
1.

Bulletin de la &.aete Roy,ale Belge d':ttudes GeoloJiques et Archeologiques "Les Cber•
cbeun de la WaUonie", Societe Royale Belge d'Etudes Geologiques et Arch�logiques,
'

Flemalle>Haute

2. Acta Arcbaeologica Lovaniensia, Universiteits Bibliothek, Ku Leuven
VII . BVLGARI E
1.

Arheologiia, Arbeologiceski Institut i Muzei, Sofia

2. Godisnik na Muzeite ot Sevema Bîlgariia, Istoriceski Muzei, Veliko Yllll4vo
3. Izvestia, Istoricesk:i Muzei. Veliko runovo
,

4. Trudove na Velikotimovskiia Univenitet "Kiril i Metodii", Universitet "Kiril i Metodii",
·

Veliko limovo

5. Slavistidni Proucivaniia, Biblioteca pri Velikotimovski Univenitet ..Kiril i Metodii",
-

Veliko runovo

_

6. hvestiia, Narodni Muzei, Vama
VIII. CHIU

1.

Estud� Jl'ilologkos, Universidad Austral de Chile, Valdivia
IX.

DANEMARK

Aarhger For Nonlisk Oldkyadiglted Og llistorie, Det Kongelige Nontiske Oldskriftsel
sbb NationaJmu Seet, Kebenhavn
2. Kwa.l AriMtg for .Jysk ArkHologisk Sdskab, Statsbiblioteket UniveiSitd.spaiken. Arhus
I.

X ESPAGNE
l. Tabajos . PRJUstoria, Centm de Estodios lfistoricos, Departameuto de Prehistoria, Madrid

2. � Institucion Fcmando d Catolioo, Zamgo?!8

A11tigua. Imtituto de Hisloria Antigua. Oviedo

4t IWdin Bel Sani••rio De Es.ilallies De Arte Y Arqueo)ogia, Univasidad de Valladoid
J. Maurias . Biltoria

5.. .AIDpniH. NlilticB Arquoo}Qgic, Barooltma

<6. ftdiril" � De San E'ltanidao» Sahmmca

71.. Bd=nfz:e» �W I'Imltificia. �
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XI. E. V. A.
1 . Smithsonian Contribution To Antro'\ology, SmiU1sonian Institution Pres, Washington

2. The American N umismatic Society,

Thc American Numismatic Society, New York

3 . Bulletin American Scbool of Prebistoric Research, Harvard University, Cambridge

4. Anthropology, Univen;ity Of California, Berkeley
5. G�eek-Roman-And Byzantine Studies, Duke University , Durham
6. Muse, Musewn Of Art And Archaeology, Missouri

XII. FRANCE
1. Bulletin de Ia Societe d'Histoire et d' Archeologie, Societc d'Histoire et d'Archoologie,
Vichy

2. Bulletin de l 'Association Fran�aise pour l'etude du Quatemaire, Museum National

d'Histoire Narurelle, Paris

3. Travaux de l'lnstitut d'Art Prehistorique, Universite de Toulouse-Le Mirai!, Toulouse

4. Sciences Geologiques, Direction des Antiquites Prehistoriques d'Alsace,

Strasbourg

S. Antiquites NatiOnales, Musee des Antiquites Nationales, Saint-Gennain-en-Laye

.
XII I. QR�CE .
1 . Athens Annals of Archaeology, Archaeological Receipts Fund, Atena

2.

Balkan Studies, Institute for Balkan Studies, Tessalonik

3. To Ergon: Tis Arbaiologikis Etaireias, Societe Archeologique d'Athenes

4 . Makedoniki Zoi, Minieo eikonograflmeno, Tessalonik

XIV. HOLlANDE
l . Berichten Van De Rijksdienst Voor Het O udb eidkundig Bodemondertoek, Rijksdienst
Voor Het Oudheidlrundig Bodemonderzoek, Amersfoort

1� Oudbeid Kundige Mede Delingen, Riik.smuseum

vart

Oudhooen, Leidcn

3. Analecta Praehistorica Leidensia, Ticc i ilstitutc of Prehistory, Lciden

XV. HONGRIE
1. Bulletin a Szepmiiveszeli Museum, Szepmuveszeti MftZeum, Budn1-

.'--.1

2. Communicationes Archaeologicae Hungariae, Magyar Nemzeti MUzt'"
3. Folia Arcaeologica, 11-:fugyar Nenueti M1lzcnm, Budapcst

4.

Ars Hungarica, Institut de Rechcrchc d'Hi�toirc Je l ' Art, Budapest

��udapest

S. Mitteilungen Des Arcbăologischen Jrastituts, Archăologisches Institut Dcr '.-'t.\'i, nuc:ipest

6. Alba Regia, Istvlm Kinlly Milzeum , Szckesfehervăr

7. A Deltreccni DCri Mlizeum Evkonvvc, Deri Milzeum, Debrecen
8. Stullia Cemita�nsia, Ferenczy M(Jzeum, Szentendre
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Arrabona, Xăntus Jlinos Milzeum, Gyor
Evkonyve, M6ra Ferenc Mllzeum, Szeged
I l . A Hennan Otto Muzeum Evkonyve, Herman Otto Mllzewn Konyvtara, Miskolc
12. Az Egri Muzeum Evkonyve, Egeri MiJZeum, Eger
1 3 . Sopianac, Magy;:.• Tudomanyos Akademia Konyvtilra, Budapest

9.

1 O.

XVI. IRAQ
1.

Sumer, The State Organization of Antiquitics and Heritage, Baghdad
XVII. IRIANDE

1.

Proceeding of the Royal Irish Academy, Royal Irish Academy

,

Dublin

XVIII. ITALIE
1.

Aqvileia Nostra, Associazione Nazionale per Aquileia, Aquileia
2. Novita "Bibliograticbe Antichita" Greca e Romana, "Novita Bibliograţiche", Roma
3. Rendiconti Delia Accademia Di Archeoiogia l.ettcre e Belle Arti, Societa Nazior.ale di
Scienze Lettere e Arti, Napoli

Studi Classici, Biblioteca di Studi Classici, Perugia
5. Sibrium, Centro di Studi Preistorici e Archeologici Pn;:sso il Museo civica di Villa Mirabello,

4.

Varese
6. Revista di Studi Liguri, fstituto di Studi Liguri, Bordighcra

1. :Prefstoria

Alpina, Museo Tridentino di Scienze Naturali

,

Trento

8. Pubblicazioni Deii'Istituto Siciliano Di Studi Bizantini e Neoellenici, Istituto Sici!ii>no di
Studi Bizantini Neoellenic i, Palermo

9.

Pubblicazioni Dell'lstituto di Storia Antica e Scienze Ausiliarie,
Geneva

Univcrsită Degli St•1di,

Civico di Padova, Museo Civica, Padova
Atti e Memorie, Museo Civica Archeologica-Etnologica, Modena
12. Annali, Istituto Italiana di Nwnismatica, Roma
1 3 . Bullettino di Paletnologia Italiana, Museo Preistorico-Etnografico, Roma
14. Studi Romani, Istituto di Studi Romani, Roma
1 5. Revista di Archeologia, Universita Degli Studi, Venezia
16. Bollettino del Centru di Studi Preistorici, Centre Camuno di Studi Preistorici , Brescia
10. Bolletino dci Museo
Il.

XIX. ISRAEL
1 . Atiqot, Department of ADtiquities and Museum s, Jerusalem

XX. YOVGOSIAVIE
.1 .

Letopis Slovenske Akademije Znanosti in umetnosti,

Biblioteka . Slovenske
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Ljubljana

2. Arhcoloski Vestnik, Biblioteka Slovenske Akademije, Ljubljana
Zavod Sr Slovenije Za Varstvo Naravne In Kultume

3.

Vantvo Spomenikov,

4.

Starinar, Arheoloski Institut, Beograd

LjublJana

Ded�ine.

Vesnik, Vojni Muzej , Beograd
6. Zbornik Radova Narodnog Muzeja, Narodni Muzej, CaM
7. Rad Vojvodanskih Muzeja, Vojvodanskih Muzej, Novi-Sad
8. Sbornik, Narodni Muzej, N�
9. Diadon , Arbeolo§ki Muzej , Za<hp1 O. Radovi, Filozofski Fakultet, Zadar
I l . Vranjski Glasnik, Narodni Muzej, Vranje
1 2 . Gl asn ik Zemaljskog Muzeja v Bosni i Hercegovini, Zemaljski Muzej, Sarajevo
1 3. Osjclki Zbornik, Muzej Slavonije, Osijek
!4. Zbornik, Naroden Muzej, Stip
1 5 .. tlanci i Gradta za Kulturnu Istoriju Istome Bosne, Muzej Is�ne Bosne, Tuzla
1 6 Lihnid Zf)ornic na T rudov� Naroden Muzej, Ohrid
1 7 . .Vj esn ik za Arheologiju i Historiju Dalmatiosku, Arhoolofu Muzej, Split
5.

i 8 . Histria Archaeologica, Arheolo§ki Muzej Istre, Pola

1 '1_ Grada i R asp rave, Arheolo§ki Muzej Istre, Pola

20. Gln3nik Rep u blicKog Zavoda za Za�titu Prirode i prirodnja Ckog

Prirodnja�g Muzeja, Titograd

Muzeja u Titogradu,

2 1 Bulletin Scientitique (Sciences Hnmaines), Musee National, Zagreb

XXI. MAROC

l . Bulletin d'Archoologie Marucaine, Iustitul National des Sciences de ! 'Archeologie et

patr:imoine, Rabat

XXU.

J . Norn egian Arcbae()logical

du

NORV�GE

Rcview, UniversitetsbibHoteket i Bergen
XXI II. POLOQNE

l . Fontes A rc !teologici l'osnanienses, Biblioteka Naukowa, Poznan

2. Sin ia A n ti q ua , Instytut 1 rahistorii, Poznan

3. :rnlia Praehistorica Posnllllit!nsia, Instytut Prahistorii, Poznan

4. Unhversytct Im. "Ad um a
historii, Poznan
5. Polish

Mickiewiaa" W Poznaniu (Seria Archeologia), Instytut Pra-

Archaeological Abstracts, Instytutu Historii Kultwy Materialnej, Poznan

G. Wiadomoki Archeologiczne, Panstwowe Muzeum Archeologiczne, WIII'Slawa

7.

Pracc Inslytutu Archcologii, Biblioteka Instytutu A rcheologii,

WIU'l)Zawa
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8 . A rch aeo l ogia lnterrcgionalis, Uibliotcka In!>tylnlu

Archcolog ii, Warszawa

9. Swiatowit, Universytet Warszawski , Warszawa

1 0 . Do l.:.u mc n ta cj a i Info rm a cj a Naukowa w Ardtcobgii, f'olskie
gicznc

1 1 . P neglad Geograficzn) , Jn,.lytutu Geogmlii i l'rzcsiizcnncgo

1 2 . Pra cc i Materialy, Mtuctun Archcologicznc

rchacolog ica ,

L6Jzkicgo, L6dz

lTniwcrsytetu Lodzkicgo, Lodz

1 5 . A rch eo lo g ia Baltica, Uniwersytetu Lodzkiego, L6Jz
Folia

A

1 6 . Sprawozdania Archeo logiczne, Abdcmia Na.uk, Knik6w
1 7. Acta Archacologica Carpathica, Po1ska Akadcmia Nauk
1 8 . Recherchcs A rcheol ogiq u es ,

1 9. Prace Archeologiczne,

20. Archaeoslavica,

ZagospodarO\mia, Warswwa

i Etnograliczne, L6dz

1 3 . Acta A rch a co lo g i ca Lodziensia, Uniwcrsytetu

14.

Towarzystwo Archeolo-

i numizmalycznc, Warszawa

- Oddz i al

Y...rai;ow

Uniwersytet Jăgiellonski - Instynlt Archeologii, Krak6w
Uniwersytet Jagiellonski - Instytut Archeologii, Krakow

2 1 . Ma h: ria1y Archcologiczne,

Muzeum Archeo1ogiczne, Krak6w
Uniwersytet Wro .. ;,.w, ;; i

22. Slaskie Sprawozdania A rcheo logicz nc ,

Wroclaw

23. AnlifJuitas,

w

Uniwersytet Jagiellonski - I nstytut 1\n:heologii, Krak6w

..

. .. etc.-ira

Archeologii,

Uniwersytet Wroclawski - Katedra Archeologii, Wroclaw

24. Pneglad Archeologlczny, l n stytut Historii Kultury

25. Silesia Antiqua,

Materialnej , Wroclaw

Muzeum Archeologiczne, Wroclaw

26. Archeologla, Muzeum Archeologiczne, Wroclaw
27. Pomo rania An t iqu a,

Muzeum Archcologicmto. Gdansk

28. M teria!y Zacbodnklpomonkle, Muzeum Nnmdowe, W.
.-t

. ....l,'..
\ ' .

•.

t.�

.

....
,·.. .

�)

t

,_.

' .

.

. · �.]IOtmJQM

.

c

Szczecin

..: ;

._. ,

· -- : .

.,

1 . Me4delanden Frân Inst. For Nordlsk F.omkunskap· Tor,

lnstituionen For i\ rke;·

··

�i,

Uppsala

2. Acta Univenitatis Upsaliensis,

Universitetsbiblioteket, Uppsala

3. Meddelanden Frin, Lunds Universitets Historiska Museurn, Universitetsbibliotei-....:t, Lund

4. Studies In Mediterranean Archaeology,

5. Fynd Rapporter,

Goteborg

Goteborgs Arkeologiska Museum, Goteborg

XXVI. SVISSE
1 . Ur-Und Friihgeschicbtlicbe Archăologie der Schweiz,

Schweizerische Gesellschaft ftlr

Ur-Und Fiiihgeschichte, Basel

2. Archăologie im

Kll•ton Bem; Universităt Bem - Seminar filr Urgeschichtc, Bem

. J : .&..va)Auik d 'Art et
'·

.

d'H.iă!'9ire, �e'
- ..

.

1

·

•

·
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4 . Ncudulkl !3!hl iothequcs d Mu:>ee, Musee d'Ethnogmphic, Ncuchâtcl
5.

Sch�n:il.<•rhchcs Landcs Museum,

Schweizcrischcs Lundes Museum, Ziirich

XXVII. TCHECOSlOVAQUIE
! . }".�hnol(lgia Slavica, Facultas Phi.losophica, Bralislava
,, Jl>hi�&ka, Facultas Philosophica, Bratislava

3 . Zhornik Slovemkeho N aro d neh o Muzea.....J-Ii s toria, Slovcnske Narodne MW.eum, Bratislava

4.
5.
6.

S!u\"cnskă

Numizmatika, Slovenska Akademia Vied, Bratislava

Slovcnskă Archcologia, Slovenskă Akademia Vied, Bratislava
Sbornik

Praci Filosoficke, Fakulty Bmeske University, Bmo

7. S tud ie A rchcologickeho Usta\'U, Ceskoslovensko Akademie Ved, Bmo
Il . Prehled Vyz ku m i,

9.

Archcologicky Ustav, Bmo

l' asopis Moravskeho Muzea, Moravskc Muzeum; Bmo

1 O. Fo ntes Musei Rcginaehradccensis, Krajske Muzeum VychoJnich, Hradec KraJove

I l . Sbornik Severofeskeho Muzea, Severoreske Muzeum, Libercc"

1 2 . Etnografia, Slovenske Narodne Muzeurn, Martin
13.

l:�,opis Slezskeho. �uzea, Slezske Muzewn, Opava

14 . .-41Îchcologk:ke Studlj.-1 Matniily, ArcheoiOgkky

1 5 . Prehistmica, Prehistoricky
16.

Ustav,

Ustav

�saY. Pralut

Praha

Rntes ArchaeolOgiCi Pragen.es, Knihovna Nărodniho Muzea, Praha ·

XXVIII. 1\IRQUIE
J . Annual of the Archaeological Mu seu m s Of Ist a n bu l , The

Archaeological Museums, Is

tanbul

XXIX. VKRAINE
1 . Arheologia, Academic des Sciences de

la Ukraine, Kiev

Elena Ciubotaru
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Lista prescurtărilor

ACMI . . . . . . . . Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, Bucureşti
ActaMM . . . . . . Acta Moldaviae Meridionalis, Vaslui
AISC . . . . . . . . . Anuarul Institurului de Studii Clasice, Cluj Napoca
ALPR . . . . . . . . Anuarul Liceului "Petru Rareş", Piatra Neam\
AMN . . . . . . . . . Acta Musei Napocensis, Cluj Napoca
Apulum . . . . . . . Apulum. Acta Musei Apulensis, Alba Iulia
ArhMold . . . . . . Arheologia Moldovei. Institutul de Arheolog�t; ; <!l•;
ArhivCMI . . . . . Arhiva Comisiunii Monumentelor Istorice, Bucu rc;;ii
ASNPN . . . . . . . Anuarul Şcolii Normale Piatra Neamţ
ASU-Iaşi . . . . . . Analele Ştiinţifice ale U nive rsitaţii "Al. 1. Cuza", Ia�i
BCMI. . . . . . . . . Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Ilucurcşti
IlSRG . . . . . . . Buletinul Societatii Române de Geografie, Bucureşti
CA . . . . . . . . . . . CercetAri Arheologice. Muzeul Na\ional de Istoriei Bucureşti
Carpica . . . . . . Carpica. Muzeul de istorie şi arheologie, Bacau
CI . . . . . . . . . . . . Cercetari Istorice, Iaşi
CIVR . . . . . . . . . Contribuiii la Istoria veche a României, Bucureşti
CNA. . . . . . . . . . Cronica numismatica şi arheologica, Bucureşti
CreştColect . . . . Caiet selectiv de informare asupra cre�terii colecţiilor.
. . . . . . . . . Biblioteca Academiei Române, Bucureşti
Dacia . . . . . . . Dacia. Recherches et decouvertes archeologiques en Rownanie,
. . . . . . I-XII, 1 924-1 947; N. S. Revue d'archeologie et d'histoire ancien.ne, I ,
. . . . . . 1957 şi urm.
Danubius. . . . . . Danubius. Revista Muzeului dt:. Istorie, Galaţi
ED . . . . . . . . . . . Ephemeris Dacoromana. Annuario delia Swola romena di Roma, Roma
ESA . . . . . . . . . . Eurasia Septentrionalis Antiqua, Helsinki
FCB . . . . . . . . . . Faza Cucuteni B fn depresiunea �ubcarpatica a Moldovei.
. . . . . . . . . Teza de doctorat, Iaşi 1983 (ms)
Frumuşica . . . . . C. Matasa, Frumuşica. Village prehistorique a ceramique peinte dans Ia
. . . . . . . . . Moldavie du Nord, Bucureşti, 1 947
Hierasus . . . . . . Hierasus. Muzeul Judeţean Botoşani
Materiale . . . . . . Materiale şi cercetari arheologice, Bucureşti
MAG . . . . . . . . . Mitteilungen der antropologischen Geselschaft in Wien, Viena
.

.

. .

.

. .

.

.

,
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Lista prescurtărilor
Marturii . . . . . . .
.........
MemAntiq . . . .
MIA . . . . . . . . . .
MMS . . . . . . . . .
OmPC . . . . . . . .

Marturii din "arhiva" milenara, în Razboieni-Valea Alba şi
împrejurimile, Piatra Neamţ, 1977
Memoria Antiqui!atis. Acta Musei Petrodavensis, Piatra N�amţ
Matcrialy i isslcdovanija po archeologija SSSR, Moscova-Leningrad
Mitropolia Moldovei şi Sucevei, Iaşi
Omagiu lui Petre Constantinescu-Iaşi, Bucureşu, 1%5

PBF . . . . . . . . . . Pr!lhistorische Bronzefunde Europas, Mo.nchen

RAR . . . . . . . . . Repertoriul arheologic al României, Institutul de Arheologie
. . . . . . . . . Bucureşti (ms)
RFR. :. . . . . . . . Revista Fundaţiilor Regale, Bucureşti
RIR . . . . . . . . . . Revista Istorica Româna
RRH . . . . . . . . . Revue Roumaine d ' Histoire, Bucureşti
SC . . . . . . . . . . . . Studii şi Comunicari. Muzeul de Şti'.'1ţele Naturii, Bacau
SCA . . . . . . . . . . Studii şi cercetari de Antropologie, Iaşi
SCIV(A) . . . . . . Studii şi Cercetari de Istorie Veche (şi Arheologie), Bucureşti
SCN . . . . . . . . . . Studii şi cercetări de Numismatică, Bucureşti
SCS. . . . . . . . . . . Studii şi cercetari Ştiinţifice, Iaşi
ST . . . . . . . . . . . . Studii Teologice .
SymThrac . . . . . Syroposia Thraoologica
Suceava . . . . . . . Suceava. Anuarul Muzeului Judeţean Suceava
ThracoDacica . . Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie, Bucureşti
BAR . . . . . . . . Biblioteca Academiei Române
lAI . . . . . . . . . . . Institutul de Arheologie Iaşi
IAB . . . . . . . . . . Institutul de Arhrologie Bucureşti
MNA . . . . . . . . . Muzeul Naţional de Antichitll\i
MIPN . . . . . . . . . Muzeul de Istorie Piatra Neamţ
MIR . . . . . . . . . . Muzeul de Istorie Roman
MNIB . . . . . . . . Muzeul Naţional d.:: Istorie Bucureşti
MITN . . . . . . . . Muzeul de Istor1e Tirgu Neamţ
.

.

.
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