SĂPĂlURI SI CERCETĂRI ARH EOLOGICE
DE SVPRAFATĂ ÎN JUDETUL NEAMT
1

(1 992-1 993)

1

1

de Gheorghe Dumi troaia
c�i au fost mai rcstrânsc ca altădată. cercetările din ultimii doi a ni au oferit
pri lejul descoperirii unor staţiuni şi materiale de i mportantă şt iinţ ifică �i
nmzeistică. prin acestea aducându-sc noi contribuţii la cunoaşterea arheolo
gică a judeţ ului.
in cele ce urmează sunt prezentate. succint. descoperi rile întâmplătoare. staţiunile
idcntificntc pc calc pcricghctică şi principalele rezultate ale cercetări lor sistematice
efectuate pentm prirnn oară sau în continuare. Localităţile în care au avut loc
descoperiri sunt trecute. ca de obicei.în ordine alfabetică. iar autorii cercetărilor sau
info rmnţi ilor sunt citaţi în cadrul fiecărei note. Pentru unele materiale, asupra cărora
nu vom mai reveni în ,·iitor. oferim şi ilustraţia corespunzătoare.
1. Sat Jlistriţa, comuna Viişoara
Î n punctul Piciorul lui Petru Vodâ. în ruptura unui mal de pe păşunea comunei.
s-a găsit de către locuitoml Nicu Voaideş un celt de bronz (fig. 1 / 1 ) care a intrat în
patrimoniul MI PN .
Cu patina intactă î n momentul descoperirii, piesa face parte din varianta răsăritea
nă a tipului transilvănean. arc gaura de înmănuşare ovală în secţiune (23/28 mm).
tortiţa întreagă. cele două feţe laterale de aceeaşi formă şi cusătura de turnare finisată.
Arc greutatea de 280 gr., lungimea de 1 1 4 mm şi lăţimea de 44 mm.
Semnala re: prof. C. Jitcanu ( 1 992).
2.

Sat Borniş, comuna Dragomireşti

3.

Sat llorşeni, comuna Războieni

Î n anii 1 992- 1 993 au continuat săpăturile sistematice î n punctul Afâ/eşti, fiind
cercetate alte complexe aparţinând sec. XIV-XVII. Cu acest prilej s-a recoltat un
valoros material arheologic (ceramică, unelte de fier, resturi paleofaunistice}, care va
contribui Ia o mai bună cunoaştere a comunităţilor care au trăit pe aceste meleaguri
în evul mediu.
Cercetări : Rodica Popovici {lAI).
În punctul Bulgărie, unde fusese recuperat în 1 9 9 1 i nventarul unui mormânt de
înhumaţic aparţinând culturii Sântana de Murcş. distrus de v iiturile p. Valea Albă, a
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Fig. 1 Cclluri de la B i striţa ( 1 ) şi DaY idcni (2).
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fost intreprinsă o nouă cercetare d e supra faţă (cu care pri lej a fost recuperat un alt
mormânt) şi săpături de salvare ( 1 992) care au dus la der,coperirea unor obiective
arheologice deosebit de importante. Enumerate mai jos. î n ordinea ,·cchimii lor.
acestea reprezintă:
a. urmele unei locuiri din epoca bronzului. evidenţiată prin fragmente ccrami
ce. din care unul apartine în mod cert culturi i Costişa:
b. o aşezare daco-carpică din sec. I I - I I I d.H . . flUSă in e,·idenţă atât prin frag
mentele ccramice descoperite la suprafaţa solului, cât şi de materialele
arheologice (ceramică cenuşie şi roşie lucrată la roată - reprezentând ca
stroane. fmctiere şi căni zgrafitate: vase de proYil.ii lucrate cu mâna:
fragmente de anlforc romane. ş.a.) şi complexele descoperite (două gro-�
pi menajere. resturile unei Yetrc exterioare) în săpătură:
c. o necropolă bi rituală din sec. I V (eventual şi începutul sec. V) d. H . .
căreia îi apartin:
- 1 monnânt de înhumaţie . cu inventar fo nnat din vase şi obiecte de
podoabă:
- 1 4 morminte de incincraţie în urne. fiecare din acestea având
inventar fonnat din 1 -2 vase întregi sau fragmentare (lucrate din pastă
zgrunţuroasă sau fină), resturi ale unor cataramc de bronz sau fibule, cu
specific Sântana de Murcş;
d. resturile unei aşezări din sec. IV d.H .. localizată pc baza fragmentelor cc
ramice de la suprafaţa solului;
e. o aşezare din sec. V-V I I d.H .. căreia i-a aparţinut o locuinţă adâncită cu
pietrar (identificată în ruptura malului stâng al pârâului Valea Albă), o
vatră exterioară şi u n cuptor căptuşit cu pietre de râu, conţinând în inte
rior fragmente ceramicc tipice perioadei de fom1arc a poporului român.
Prin săpăturile efectuate, s-·a documentat încă o dată continuitatea populaţiei
locale, în sec. I I-VII d.H., purtătoare a unor elemente materiale de certă tradiţie
romană.
Cercetări: Gh. Dumitroai a şi E. Ciubotaru (MIPN).
4. Sat Căciule$1i comuna Girov
La cea. 200 m de Livada Enăchescu, cu ocazia săpării unei gropi pentru cartofi,
au fost descoperite resturi materiale dintr-o aşezare daco-carpică (sec. I I - I I I d.H.).
Fragmentele cernmice aduse la M I PN reprezintă:
- o fructieră lucrată la roată, din pastă fină, arsă la cenuşiu;
- un vas de provizii de dimensiuni mari, lucrat la roată, din pastă fină, ars la
roşu;
- un alt vas de provizii, lucrat în acelaşi mod, dar de culoare cenuşieneagră;

- un vas de provizii lucrat cu mâna. din pastă grosieră, având ca degresant
cioburi pisate şi pietricele, de culoare brun-maronie, decorul recipientu
lui constând intr-un b râu alveolat.
·
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I nformaţii: Nicoleta Ncchita ( 1 993 ).
J. Sat Davideni, comuna Ţibucani
În <mii trecuţi au contim1at săpături le sistematice in punctul lzmare-Spie ,·t i.
descoperindu-se alte complexe de locuirc şi materiale arheologice care atcstă exi
stenţa unei infloritoare aşezări romanice din sec. V-VII d.H.
În 1 992 au fost cercetate 8 locuinte (din care 7 erau de tipul "adâncit"" şi una de
suprafată) şi o Yatră de foc in aer liber. iar în 1 993 au fost descoperite 6 locuinte
adâncitc şi un cuptor exterior. În toate locuinţele s-au descoperit cuptoare de lut sau
din pietre. cuptorul din Ls 1 fiind lucrat din lut "cruţat". in afara gropii rcctangularc.
I nventarul complexelor de locuirc şi din spaţiul adiacent este format din ceramică
(\·ase borcan şi tigăi lucrate cu mâna, ,·ase lucrate la roată). cuţite de fier. fusaiolc
de lut. obiecte de bronz (un cercei. o fibulă "'digitală"' de tip bizantin. o săgeată) şi
un fragment de picptcne de os cu dinţi bilatcrali.
Prin cele 60 de locuinţe din sec. V-VI I d . H . care au fost descoperite. statiunea de
la DaYidcni este cel mai mare obiectiv de acest fel dintre Carpaţi şi N istru.
Din nivelul care aparţine sfârşitului epocii bronzului (c. Noua). provine şi cellul
prezentat la fig. 1 12. Este vorba de o piesă de bronz bine păstrată. asemănătoare
cxcmplarului de la Bistriţa. Arc lungimea de 1 26 nun, lăţimea de 46 mm şi gaura de
inmănuşarc de 32/23 mm.
Cercetări sistematice: Ioan Mitrca.
..

6.

Sat Dochia, comuna Girov

În vara anului 1 993 au aYut loc primele săpături sistematice in punctul Săriitica
sau La Movilă, cunoscut încă din anii '30 de către preotul C. Matasă şi unde au fost
efectuate ulterior mai multe perieghezc (A. Florcscu, A. Buzilă , V. Mihăilcscu-Bârli
ba ş.a.)· şi un sondaj de i nformare (M. A lcxianu, 1 987).
Conduse de către N. Bolohan (Facultatea de istorie a U n iversităţii "AI.I.Cuza"
laşi) şi Gh. Dumitroaia (MIPN), cercetările şi-au · propus să aducă clarificări în
legătură cu sistemul de construcţie, încadrarea culturală şi datarca fortificaţiei de
pământ situată pe una din terasele din stânga râului Cracău. Mai întâi. în luna iulie
a fost săpată parţial o sectiune de 30 m/2 m în partea sudică a movilei, constatându-se
că aceasta este într-adevăr antropică, la fel ca şi valul. În porţiunea cercetată s-au
făcut observaţii asupra dispunerii depunerilor şi s-au recoltat fragmente ceramice,
resturi arheozoologice şi de arsură. Deocamdată, acestea nu ne permit decât o
încadrare aproximativă a staţiunii, respectiv Hallstatt final.
În toamnă, la iniţiativa noastră şi cu fondurile CMJN (485 .000 Ici), firma "Val
mar" SNC din Piatra Neamţ (şef proiect C. Fedeleş) a realizat ridicarea topo (fig. 2).
Cu acest prilej au putut fi trecute în plan înălţimea şi d ispunerea fortificaţiei,
suprafaţa staţiunii fiind calculată la cea. 23 ha.
Având în vedere importanţa ştiinţifică şi mărimea obiectivului, unic în spaţiul
dintre Siret şi Carpaţi, se impune alocarea unor fonduri suficiente care să permită o
cercetare susţinută pe perioade mai îndelungate de timp.
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7. Sat Dorneşti , comuna Co.�tişa

Pc dealu l Dorneyti/or. în perimetrul proprietăţii lui Ion Filip se află o aşezare
eneolitică. probabil Cucutcni A. fortificată din punct de vedere natural. Având
suprafaţa inţclcnită. l<1 ccrcct<Jrea de teren nu am putut recolta decât puţine fragmente
ceramicc. mJmărul acestora fiind mai mare în malul dinspre valea Bistritci.
Pcricghcză: Git Dumitroaia ( 1 992).
8. Sat Girov, comuna Girov

Pc terasa a 11-<J din partea stângă a pârâului Cracău, în perimetrul grădinii lui
Lungoaia Petru. care este situată in sud-estul Yctrci satului, in luna octombrie 1 993.
cu prilejul săpării unei gropi pentru depozitarea cartofi lor. s-a descoperit u n mom1ânt
de înhumaţie ap'!rţinând culturii Sântana de Mureş (sec. IV. d.H.).
După relatările cel ui care ne-a· semnalat această descoperire (C. Buzcnchi) şi a
obscryaţiilor ulterioare din teren, a rezultat că scheletul a apar1inut unui bărbat cu o
constituţie fizică robustă. de cea. 1 ,80 m înălţime, care a fost depus pc spate. într-o
groapă de aproximativ 1 .20 m adâncime. cu capul spre nord şi cu mâinile pc lângă
corp. Vasele de ofrandă au fost aşezate iniţial în partea stângă a dcfnnctului, de la
abdomen până la laba piciorului (6 rccipicnte). duuă castroanc fiind găsite în apro
pierea g<�mbci piciorului drept. Cu prilejul verificării din teren, la săparea peretelui
vestic ni gropii excavate de descoperitor, a apărut un al doilea schelet, rămas
neccrcctat, din preaj ma căruia provin alte două vase. Este foarte probabil că in această
zonă a satului se găseşte o necropolă conţinând şi alte morminte Sântana de Murcş.
Vasele descoperite se grupează astfel:
a. 4 castroane (fig. 3) din c a re 3 întregi şi 1 fragmentar, lucrate din pastă
fină la roată şi arse la cenuşiu; au fonne bitronconice, fundurile i nelare,
buzele foarte puţi n eva7.ate Şi SUnt decorate CU nervuri În relief, la mijlo
cul părţii superioare; dimensiunile sunt cuprinse între: 70- 1 06 m m
înălţime, 6 7-96 m m diametru! fundului, 1 93-225 m m diametru! maxim
şi 1 84-250 mm diametrul gurii;
b. 1 castron b itronconic cu trei torţi în bandă (fig. 4/2), lucrat din pastă fină
la roată, ars la cenuşiu; are fundul inelar, buza în secţiune în forma lite
rei T, iar la fl'!!jlocul părţii superioare are o nervură în relief, foarte
îngustă; dimensiuni: 1 = 145 mm; df = 9 1 mm; dmax. = 266 mm; dg =
256 mm;
c. 1 strachină de mici dimensiuni ( Î - 48 mm; df - 62 rnm; dg - 1 30 mm),
lucrată Ia roată, din pastă fină şi arsă la negru (fig. 4/1);

d. două oale lucrate la roată (fig. 5), din pastă fină, arsă la cenuşiu; au corpul
sferoidal, gâtui cilindhc şi fundul i nelar, doar una din ele având două
torţi; au înălţimea de 244 şi respectiv 145 mm;
e. două vase borcan, lucrate din pastă zgrunţuroasă, ambele tăiate cu sfoara
de pe roa ta olarului; maroniu-cenuşii la exterior şi negre la interior,
cele două vase au avut, ca toate vasele de acest tip, o rezistenţă mai
mică, fapt care explică şi sfărâmarea lor de către cel care a săpat groapa
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Fig. 3 Castroane din sec. IV d.H., cultura Sântana de Mureş, de la Girov.
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Fig. 4 Strachină ( 1 ) ş i castron c u 3 torţi d e la Girov (c. Sânfana de Mureş).
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Fig. 5 Oale din sec. IV de la GiroY.
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d e proyizii: a u fost recuperate parţial.
Aceste descoperiri sunt de mare i mportanţă ştiinţifică şi muzcistică: drept pentru
care se impune o cercetare sistematică exhaustivă a obiectivului.
Verificare : Git Dumitroaia.
9. Sat Ghimliioani, comuna Rălţăteşti

Staţiunea im·cstigată în anul l 993 se găseşte pc Dealul ll'a,�cu. înălţime domi nantă
situată în zona subcarpatică. cu condiţii naturale favorabile comunităţilor preistorice
(izvoare de apă potabilă şi de slatină în apropiere. păduri. terenuri relativ bune pentru
agricultură).
Săpăturilc întreprinse în campania trecută au constat în trasarea şi cxcavarea a
două sectiuni (de 80/2 m şi 25/2 m) şi două casele (211 m) de verificare. scoţându-se
la lumina zilei rămăşiţele a trei locuinţe de suprafaţă (lucrate din pari. bârne. nuiele
şi l ut amestecat cu paie). conţinutul a cinci gropi menajere (de până la 1 .90 m
adâncime) şi o vatră de foc situată între complexele de rocuirc.
Din punct de \'Cdere stratigrafic a fost înregistrată um1ătoarea situaţie: între 0-0.20
m se află solul arabil actual. de culoare cenuşie maronie curpinzând fragmente
ceramicc. bucăţi de chirpic şi pietre: între 0,20-0.50 m se află depunerea prcistorică,
ce conţine resturi de locuinţe (distruse şi răvăşite aproape în întregime din vechime)
şi ceramică, unelte de piatră, silex şi lut. arsură, cenuşă, cărbuni ele.: sub 0,50 m, cu
excepţia zonelor unde se aflau gropile, se găseşte pământul galben, steril din punct
de vedere arheologic. Deşi materialul ceramic este foarte corodat, s-a putut stabil i,
pc baze tipologicc, că depunerile de pc Dealul h-aşcu aparţin fazelor A şi B ale
culturii Cucutcni. ultimele fiind preponderenle.
Cercetări : Gh. Dumitroaia.
1 O. Sat Luncaşi, comuna Podoleni
Pc capătul dealului Lutârie, spc Dorncşti, pc platoul uşor înclinat spre est, cu o
excelentă v izibilitate asupra \'ăii Bistriţei şi a dealurilor dinspre nord-est, se găsesc
materiale arheologice (ceramică, bucăţ i de răşniţă, frecătoare, chirpici, oase) care
documentează existenţa u nei aşezări Cucuteni B. După observaţiile din ruptura
malului de lângă lutărie, se pare că stratul de cultură se află la aproximativ jumătate
de metru adâncime.
Cercetare de teren Gh. Dumitroaia ( 1 992).
I l. Sat Negriteşti, comuna Podoleni

a. Săpăturile de pc Movila Flocoasă, punct situat la o depărtare de aproximativ 3
km de izvorul de slatină de'la Negriteşli, au avut ca scop informarea asupra depune
rilor stati unii şi descoperirea unor noi materiale pentru expoziţia de bază a muzeului.
Penlm aceasta au fost trasate şi excavate trei secţiuni în lungime totală de 90 m (pe
2 m lăţime), în zonele presupuse a fi locurile cu cele mai consistente depuneri.
În S 1, trasată pc capătul înălţimii, în zona mai îngustă, sub stratul vegetal actual,
s-a identificat un nivel de cultură (de cea. 25 cm grosime între carourile 3-20 şi 0,90
grosime în carourile l -3 ) care conţinea resturile a trei locuinţe de suprafaţă, ceramică
fragmentară, plastică, unelte de piatră, silex şi os, resturi arheozoologice, cărbuni ş.a.
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Locuinţele 1 şi 2 datau din faza Cucutcni 8. iar L3 din faza Cucuteni A.
Dacă în S II, plasată spre limita sudică a înălţimii, nu au fost descoperite decât
materiale arheologice sporadice. stratul de cultură fiind mai subţire, în S I II a fost
înregistrată o situaţie · mult mai complexă. Din punct de vedere stratigrafic am
consemnat: între nivelul de călcare şi 0,30 m se află sol vegetal actual, de culoare
cenuşiu-maronie, cu rare fragmente ceramicc, rezultat se pare din aducerea pământu
lui din partea mai înaltă a promontoriului de către utilajele agricole în ultimele
decenii; între - 0,30 şi - 0,5P m se află un strat de pământ maroniu-negru, cu puţine
fragmente ceramice, format probabil "după încetarea locuirii cucuteniene; între 0,50
- 1 , 15 m se află depunerea cucuteniană propriu-zisă, de culoare maroniu roşcată,
conţinând fragmente ceramice, oase de animale, unelte de piatră şi silex, cenuşă şi
cărbune, precum şi resturile unei locuinţe (L4). Spre deosebire de primele complexe.
locuinţa situată în carourile 7-9 din secţiunea III era mult mai masivă, având
platformă şi chirpici cu amprente de pari, groşi de cea. 10 cm în diametru. L4 data
din faza A a culturii Cucuteni.
Săpături efectua•c de Gh. Dumitroaia ( 1 992).
b. in Siliştca :i!1•ată în nord-estul satului, pc un teren de joasă altitudine d.i n
apropierea unor i1.voarc, se semnalează existenţa unei necropole, probabil din evul
mediu, şi urmele unei locuiri din secolele XVI-XVIll. Potrivit tradiţiei locale, aici ar
fi extstat vechea biserică a satului. La periegheza din 1 992 s-au descoperit atât
fragmente ceramice care datează din secolele susmenţionate, cât şi bucăţi mici de
oase.
Cercetare de suprafaţă Gh. Dumitroaia.
12. Sat Nemţişor, comuna Vânători-Neamţ

În anul 1 992 au continuat cercetările în necropola din sec. I V. d.H. de la Branişte,
aparţinând culturii tumulilor subcatpatici. S-au investigat 5 tumuli (nr. 3, 4, 6, 7, şi
23) care conţineau o serie de comp�xe funerare, constituite din gropi, ruguri, arsură,
cărbune, cenuşă, oase calcinate şi ceramică. Pentru prima dată în această necropolă
de incineraţie. a apărut şi un copil inhumat, la nivelul de construire a unei movile"
(T4); morrnântul respectiv nu avea inventar. Ca materiale rezultate, enumerăm:
ceramică lucrată cu mâna şi Ia roata de tradiţie locală şi de import , catarame de fier
şi bronz, obiecte de sticlă etc.
Săpături: V. Mihăilescu-Bârliba (lAI).
13. Sat Oglinzi, comuna Răuceşti

Săpăturile întreprinse în pct. Băi au fost subordonate programului Lunea-Poiana
care are ca scop investigarea staţiunilor arheologice din jurul
izvoarelor de slatină de pe versantul estic al Culmii Pleşului.

S/atinei şi împrejurimi,

Sondaj ele efectuate lângă fosta statiune balneoclimaterică, au constat în verifica

rea zonei învecinate cu izvorul de apă sărată. Astfel, primele secţiuni au fost trasate
la aproximativ 30 m de sursa de slatină (astăzi captată pentru băi), intr-un sector unde
perieghezele anterioare au pus în evidenţă existenţa unor resturi cerarnice de factură
neolitică. După cum anticipasem, chiar în prima secţiune a fost găsită o depunere
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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care nu era afectată prea mult de alunecările de teren şi aluviunile aduse de torenţi
de pc pantele sud-estice ale Culmii Pleşului.
Î n S 1, sub solul actual se ana un strat cu grosimea de aproximativ 0,50 m,
aparţinând culturii Precucutcni I I . Ca aspect acesta era identic cu unele depuneri
eneolitice din Poiana Slatinei, fiind vorba practic, de aceeaşi succesiune de fragmente
ccramice şi resturi de arsură, cătbuni şi cenuşă, care nu au putut rezulta decât în urma
activităţii comunităţilor de pc aceste meleaguri în domeniul obţinerii sării cristaliza
te, prin fietberc, din apa izvoarelor sărate.
La cea. 1 00 m depărtare de S 1, a fost identificată cea de-a doua aşezare Starce
vo-Criş din zonă, afectată din păcate de alunecările de teren şi de construcţia şoselei
Băile Oglinzi - Tg. Neamţ. Î n S V depunerea neo"litică timpurie, găsită la - 1 ,35 m
adâncime, avea acelaşi aspect cu cea din zona B a Poienii Slatinei. fiind formată din
foarte multe fragmente ceramicc corodate ş i arsură.
Pc baza acestora, putem afirma cu certitudine că şi izvorul de slatină de· la Băile
Oglinzi a fost intens exploatat în preistorie, având în vedere atât grosimea şi aspectul
depunerilor cercetate în 1 992. cât şi existenţa celorlalte aşezări din preaj mă (Cucuteni
B şi Noua).
Săpături: Gh. Dumitroaia . .
14. Sat Pângăraţi, comuna Pângăraţi
Î ncepute în anul 1 992, odată cu lucrările de restaurare la Mânăstirea Pângăraţi,
cercetările arheologice de la ctitoria lui Alexandru Lăpuşneanu au fost executate la
solicitarea firmei de construcţii "Remi�on" laşi şi cu aprobarea DMASI B ucureşti.
Concentrate în zonele unde au avut loc lucrări de consolidare a clădirilor şi pe
direcţia canalelor de drenaj, sondaj ele au urmărit existentţa unor fundaţii mai vechi
decât cele actuale, structura de rezistenţă a zidurilor, deteiminarea legăturilor între
turnul de nord-est, camerele laterale şi zidul de incintă, stabilirea celui mai vechi
nivel de călcare şi găsi rea unor elemente de datare a fazelor de construcţie.
Pentru toateY,�cestea s-a procedat la executarea mai multor şanţuri în i nteriorul
clădirilor aflate în curs de restaurare ş i în curtea exterioară, urmărindu-se şi stra
tigrafia din secţiunile săpate de către firma constructoare. Cu acest prilej s-au
descoperit materiale arheologice (resturi ceramice, unelte de fier, elemente din
construcţiile mai vechi) şi câteva morminte datate în seccolele XVIII-XIX.
Sondaje şi supraveghere arheologică executate de : Ştefan Scorţanu (MIPN, 1 992)
şi Gh. 1. Cantacuzino (DMASl, 1 993).
15. Sat Podoleni, comuna Podoleni
a. Î n punctul La Cot, situat între drumul Podoleni-Negriteşti şi clădirile depozi
tului de Ia Podoleni, pe un teren de joasă altitudine de lângă izvoarele din centrul
platoului, se găseşte o aşezare eneolitică cu suprafaţa de aproximativ 1 ha. Cu prilejul
cercetării de suprafaţă s-au cules fragmente ceramice, unelte de piatră şi chirpici care
aparţin unui nivel de locuire Cucuteni B .
b . Pe Dealul Frăsinel, în perimetrul pro prieta tii lui Mihai Ion şi vizavi de Dealul
Podiş, pe un teren înclinat spre sud-est, cu o excelentă vizibilitate (are o altitudine
_

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

520

(jheorghe Dumilroaia

rclatiYă de peste 25 m), de pc o suprafată de aprox. 1 .5 ha s-au cules fragmente
ccmmicc şi unelte de piatră care au apart inut unei aşezări cucutcnicnc, probabil faza
A.
La baza dealului. de o parte şi de alta se a fl ă izvoare de apă.
Pcricghczc întreprinse de Gh. Dumitroaia ( 1 992).
16. Sat Săbăoani, comuna Stlhăoani
Săpăturilc sitcmaticc au fost efectuate în punctele :
a. La 13isericu{â, unde s-a descoperit un bordci cu cuptor şi ceramică din sec.
V I -VI I d.H . , cuptoare dintr-o aşezare din sec. X I V-XV şi tw mare număr de inorminte
apartinând necropolci din sec. XIV-X VII. în care s-au găsit ceramică. obiecte de
podoabă şi resturi de î mb răcăminte.
Săpături: D. Hordilă (MIR, 1 992)
b. La izvoare sau J,a Parău, unde au fost puse in evidentă două locuinte ap<!rtinând
culturii Cucutcni A-8. gropi care conţin resturi ceramice Montcom. ceramică frag
mcntară canclată din Hallstatt B, o aşezare carpică din sec. I I-I II d.H. (in care s-a
cercetat o groapă de cult ) . alte 24 de morminte de înhumatic şi i ncineratic aparjinând
culturii Sânt:;:;a de Mureş (în care s-au găsit vase. mărgele. fibulc . picptenc) . o
locuinţă adâncit<i din sec. VI-VI I şi câteva locuinte dintr-o aşezare din sec X I V-XVI.
Cercetările din această staţiunc au fost conduse de V. U rsachi (M I R. 1 992- 1 993).
1 7.

Sat Vânători-Neamţ, comuna Vână/ori-Neamţ

În a nii 1 992-1 993 au fost întreprinse cercetări si stematice în punctul G/odeni,
unde au fost descoperite trei locui nţe, unelte şi ceramic ă apaf1inând unei aşezări
romanice din sec . VI-VII d . H . , precum şi câteva vetre în aer liber, gropi de provizii
şi resturi ccramice dintr-o aşezare geto-dacică din secolele I I I -I I î.H.
'
Săpăturile arheologice efectuate de Dan Gh. Teodor (lAI) şi Igor Com1an (lAC)
au o deosebită importanţă, contribuind la o mai bună cunoaştere a sectorului nordic
al Depresiunii Neamţ, unde până la această dată nu au fost semnalate obiective datate
în secolele amintite mai sus.
18. Sat Zăneşti, comuna Zăneşti
Î n anul 1 992, cu ocazia săpării fundaţiei noii biserici a parohici Sf. Nicolae, au
fost scoase la iveală materiale arheologice apartinând civilizaţiei daeo-carpiee, cul
turii Sântana de Mureş şi din feudalismul târziu.
Preponderente s-au dovedit resturile din sec. II-I I I d.H .. care constau din:
- fragmente ale unui vas de provizii, lucrat la roată, roşu-cărămiziu;

- fragmente dintr-un vas de acelaşi tip, dar lucrat din ceramică cenuşie;

- o fructicră cenuşie, cu picior inelar;
- un vas mare cenuşiu, lucrat la roată şi zgrafitat;
î n acelaşi perimetru au fost identificate mai mult schelete care provin, se parc, din
necropola medievală a localităţii.
Semnalare: Grigore Mădălin, elev ( 1 992).
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După cum rezultă mai sus, au avut loc 4 descoperiri întâmplătoare (pct. 1 , 4', 8,

1 8), au fost identificate prin pcriegheze cinci staţiuni (pct. 7, 10, l lb, 1 5a, 1 5b, şi au

fost efectuate săpături în 12 obiective (pct. 2, 3, 5, 6, 9, I l , 1 2, 1 3 , 14, 1 6a . 1 6b, 1 7)
de pc cuprinsul a 1 8 local ităţi. -Clasificate în ordinea vechimii, materialele desco
perite pun în evidenţă 3 1 de aşezări şi puncte arheologice, din care 8 aparţin
nco-encolitfcului (7, 9 1 0. 1 3, 1 5a. 1 5b, 1 6b,), 3 epocii bronzului ( 1 , 3, 1 6b), 2
H allstattu-lui (6, l 6b ), l aparţine începutului civilizaţiei dacice (pct. 1 7) , 4 culturi i
carpice (pct. 3 , 4, 1 6b, 1 8), 4 culturii Sântana d e Mureş şi c. tumulilor subcarpatici
(pct. 3, 8, 1 2, 1 6b), 5 secolelor V-VII (pct. 3, 5, 1 6a, 1 6b, 1 7) şi 4 secolelor XIV-XVII
(pct. 2, l 1 b, 1 4, 1 6a).
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