SĂPĂTVRILE ARHEOLOGICE
DIN JUDETUL NEAMT (1994 - 1995)
1

1

de Gheorghe Dumitroaia
aportată la numărul arheologilor din judeţ, dar şi al specialiştilor de la alte
instituţii din ţară preocupaţi de investigarea aşezărilor din ţinutul dintre
Carpaţi, Moldova şi Siret, cercetarea arheologică din ultimii ani a păstrat
aceeaşi constantă, chiar în condiţiile existenţei unor fonduri insuficiente, a
urmărilor generate de aplicarea Legii 1 8/ 1 99i şi a lipsei acute de personal specializat
din muzee.
Deşi numărul staţiunilor săpate sistematic a rămas practic acelaşi, iar cercetarea
perieghetică a fost mult mai restrânsă, efortul depus pentru continuarea acestei impor
tante activităţi ştiinţifice a fost mult mai mare ca altădată, greutăţile care au apărut în
atragerea forţei de muncă pe şantierele arheologice fiind deosebite.
Revenind la cronica noastră obişnuită, prezentăm mai jos principalele rezultate ale
săpăturilor din judeţ, cărora le adăugăm câteva periegheze şi semnalări ce vor trebui lua
te în seamă, cu menţiunea că muzeele de istorie din Piatra-Neamţ şi Roman au con
tinuat, în acelaşi interval de timp, cercetarea staţiunilor de la Poduri şi Brad (jud. Bacău).
Prezentarea localităţilor în care s-au făcut săpături se face în ordine alfabetică.
1.

Sat Borniş1 comuna Dragomireşti

În punctul Mă/eşti, cercetările au avut caracterul unor sondaj e de verificare a
spaţiilor neinvestigate până în 1 994, urmărindu-se descoperirea de noi complexe.
Astfel, a fost posibilă descoperirea unei gropi cu resturi ceramice din secolul al
XV-lea şi s-a dezvelit parţial o locuinţă din sec. III î.H., precum şi materiale specifice
sec. H-III d.H. şi din sec. VI-IX.
În aşezarea din punctul Obârşia cercetările au fost mult mai restrânse; dar cu toate
acestea au fost recuperate fragmente ceramice importante cum ar fi cele din secolele
XIII-XIV, care atestă o vechime cu mult mai mare a aşezării, faţă de prima sa atestare
documentară cunoscută. Obârşia este una din puţinele aşezări din zona Neamţ, în care
s-a găsit ceramică din această vreme, mai puţin sesizată din punct de vedere arheologic.
Descoperirea unor cahle cu imaginea Sfântului rege Ladislau, probează existenţa unei
curţi boiereşti pe acest loc în a doua j umătate a secolului al XV-lea.
Cercetări arheologice întreprinse de
Rodica Popovici (lAI)
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2. Sat Borşeni, comuna Războieni

Săpăturile de salvare efectuate în anul

1 992

în punctul "Bulgărie", care au evi

denţiat unnele unor aşezări din sec. II-III, lV şi V-VII d.H., precum şi a unei necropole

aparţinând culturii Sântana de Mureş, au oferit argumente convingătoare pentru con

tinuarea cercetărilor.
Astfel, în

1 994,

la reluarea investigaţiilor au fost trasate două secţiuni, care au dus

la dezvelirea unor complexe de locuire şi anexe gospodăreşti care corespund unora din

aşezările menţionate mai sus.

Din aşezarea de sec. II-III d.H. au fost descoperite o locuinţă tip bordei şi o groapă

menaj eră, din care s-au recoltat fragmente de vase lucrate cu mâna şi Ia roată, specifice
autohtonilor, cât şi resturi de amfore romane. Din umplutura LJ au fost recoltate trei

fusaiole bitronconice, iar din depunerea carpică o fibulă de bronz, realizată prin

turnare.

Din aşezarea corespunzătoare perioadei fonnării poporului român au fost desco

perite trei locuinţe cu podeaua mai mult sau mai puţin adâncită, în care s-au găsit
instalaţii pentru foc, resturi de bâme carbonizate, vase lucrate cu mâna sau Ia roată,

resturi dintr-o vatră portativă, fusaiole ş.a. Pe baza inventarului, două locuinţe au fost

datate în sec. VI-VII, iar o locuinţă în a doua jumătate a sec. VII şi, probabil, prima

jumătate a sec. VIII.
În

1 995

au fost trasate trei secţiuni, prin adâncirea cărora sau investigat alte patru

locuinţe care conţineau instalaţii de încălzit, obiecte ceramice întregi şi fragmentare
(căni, pahare, tipsii, vase borcan, fructiere, fusaiole, greutăţi de lut ars), obiecte de fier,

oase de animale etc., în funcţie de care s-au făcut şi datările complexelor.

Colectiv de cercetare: Ioan Mitrea (Liceui "G.
Bacovia "), Elena Ciubotaru şi
Gheorghe Dumitroaia (MIPN).
3. Sat Davideni, comuna Ţibucani

În anul

1 994,

cercetările din punctul "La Izvoare - Spieşti" s-au concentrat în

suprafaţa dintre ultima secţiun� trasată şi malul de sud şi sud-est al lacului, respectiv
al zonei cu izvoare.

Prin cei aproximativ

1 500

mp excavaţi, s-au pus în lumină resturi arheologice

aparţinând culturii Noua şi aşezării geto-dacice, dar mai ales vestigii corespunzătoare
cunoscutei aşezări din perioada fonnării poporului român.
Din nivelul secolelor V-VII d.H. au fost investigate

5

locuinţe, precum şi două

cuptoare din lut cruţat, construite în "aer liber", spre una din marginile aşezării. Cele

cinci complexe de locuire, cu pereţii din bâme lutuite şi acoperişul în două ape, aveau

podeaua amenajată prin bătătorire, mai mult sau mai puţin adâncită faţă de nivelul de

călcare şi dispuneau de instalaţii pentru foc.

Inventarul aflat în locuinţe, ca şi cel din stratul de cultură corespunzător acestora,

se compune în primul rând din ceramică lucrată cu mâna şi la roată. În ansamblul

ceramicii confecţionate cu mâna s-au distins tipurile de factură autohtonă şi vasele de
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factură slavă arhaică. În L62 s-au găsit o serie de fragmente ceramice de la vase borcan
lucrate cu mâna, decorate cu benzi de striuri în val mărginite cu striuri drepte, care
I-au determinat pe responsabilul de şantier să incadreze această locuinţă in a doua
jumătate a sec. VII şi sec. al V III-lea.
Din categoria vaselor lucrate la roată provin o serie de borcane m ici şi m ij locii,
decorate cu striuri drepte şi vălurite.
În locuinţe s-au mai găsit câteva fusaiole şi obiecte de os, iar din stratul cores
punzător secolelor V-VII o fibulă de bronz de tip bizantin.
Săpături le arheologice au continuat şi în vara anului 1 995, când s-au scos la iveală
alte patru locuinţe din aşezarea corespunzătoare perioadei de formare a poporului
român.
Inventarul ultimelor complexe cercetate se aseamănă cu cel descoperit cu un an
inainte.
În toate cele patru locuinţe s-au găsit instalaţii pentru foc, L69 având un cuptor din
pietre şi două cuptoare de lut.
Rezultatele cercetărilor din ani i 1 994- 1 995 întregesc imaginea asupra acestei im
portante aşezări din sec. V-VII d.H., cu cele aproape 70 de locuinţe descoperite,
aşezarea de la Davideni fiind cea mai mare din spaţiul carpato-nistrean.
Cercetări întreprinse de Ioan Mitrea
{Liceul "George Bacovia " Bacău),
cu fondurile puse la dispoziţie de MIPN.
4. Sat Dochia, comuna Qirov

În anii 1 994- 1 995 am continuat săpăturile sistematice în punctul "Sărăţica" sau "La
Movilă", care au avut ca scop clarificarea unor probleme privind succesiunea eventua
lelor etape de construcţie a "acropolei" din cadrul aşezării fortificate, precum şi
încadrarea cronologică.
În urma excavării SI/ 1 993 , cu dimensiunile de 38/2 m, s-a ajuns la următoarele
concluzii:
+ valul de pământ al "acropolei" şi cele două "fose" din interiorul acesteia sunt contem
porane;
+ în partea de sud a înălţimii, în zona carourilor 9- 1 0, la adâncimea de aproximativ 2,90 m
se găsesc urme consistente de arsură, cărbune, resturi de lemn (nuiele?), care
formează un strat compact cu grosimea de 5- 1 O cm;
+ materialul arheologic (fragmente ceramice din pastă grosieră, două vârfuri de săgeată
din bronz, resturi de oase), deşi este sporadic, pledează pentru datarea obiectivului
într-o etapă târzie a primei epoci a fierului.
Cercetări arheologice efectuate în colaborare,
de către Facultatea de Istorie a Universităţii
"Al. /. Cuza " laşi şi MIPN, conducerea
şantierului aparţinând lui Nicolae Bolohan.
5 . Sat Lunea, comuna Vânători-NeamJ

În vara anului 1 995, s-au reluat săpăturile sistematice din punctul "Poiana S latinei",
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în scopul investigării ultimei suprafeţe, rămasă necercetată, din zona A.
S-a trasat o nouă secţiune (SIX), prin excavarea căreia s-au scos la lumină depuneri
Starcevo-Criş, Precucuteni şi din epoca bronzului, constituite indeosebi din resturi
ceramice, cenuşă, cărbune, pietre plate de râu ş.a., rămase de la comunităţile stabilite
temporar lângă izvorul de slatină, în vederea obţinerii sării, prin fierberea apei sărate.
Depunerile neo-eneolitice cercetate aveau aceleaşi caracteristici cu cele descrise in
precedentul număr al revistei Memoria Antiquitatis, pe când cele datate în epoca
metalelor, oarecum asemănătoare, aduc noutăţi în legătură cu real ităţile culturale din
epoca mij locie a epocii bronzului din zona subcarpatică centrală a Moldovei.
Cercetări întreprinse de
Gheorghe Dumitroaia (M/PN).
6. Sat Lunea Moldovei (fost Buzaţi), comuna Păstrăveni

În luna martie 1 994, cetăţeanul Mihai Dobrea din Piatra-Neamţ, moştenitor al unei
proprietăţi situate pe terasa din dreapta a unui fost afluent (braţ) al râului Moldova,
ne-a semnalat existenţa unor morminte între casa sa şi cea a lui C. Dumitreasa din satu l
menţionat.
La verificarea noastră, cele sesizate s-au dovedit a fi reale, microsondajul efectuat
permiţând găsirea unui schelet uman dispus pe direcţia est-vest.
Lipsa inventarului, a altor materiale la suprafaţa solului, starea de conservare foarte
bună a scheletului, existenţa unei cazemate din timpul ultimului război mondial în
apropiere ş.a., ne face să privim cu circumspecţie această descoperire, care nu pare,
cel puţin deocamdată, să aparţină unei necropole din vechime sau din trecutul apropiat
al localităţii (tradiţia locală nu reţine faptul că aici ar fi existat, de exemplu, un cimitir
sau o biserică).

7. Sat Nemţişor, comuna Vânători-Neamţ

Ultimele cercetări care au avut loc la "Branişte", în cel mai mare cimitir care
aparţine culturii tumulilor subcarpatici, s-au derulat în anul 1 994. Atunci s-a finalizat
investigarea tumulilor nr. 8, 2 1 şi 30, din care s-au recuperat fragmentele unor vase
specifice culturii menţionate, din sec. IV d.H.
Săpături: Virgil Mihăilescu-Bîrliba (lAI).

8. Sat Oglinzi, comuna Răuceşti
Cercetarea de suprafaţă a m icrodepresiunii Oglinzi a continuat şi în anul 1 994, în
scopul găsirii unora din aşezări le corespunzătoare depunerilor din apropierea izvoare
lor de apă sărată.
În punctul "Lăzăreni", situat pe malul drept al pârâului Brustura, la vărsarea în
acesta a pârâului lui Babete, pe un teren înclinat uşor spre vest, cu suprafaţa de peste
1 ha care are la bază un izvor de apă dulce, a fost descoperită o aşezare eneolitică,
probabil cucuteniană.
Într-un perimetru arabi l spălat de torenţi, s-au găsit o mare cantitate de ceramică
corodată, obiecte de silex, topoare, resturi de arsură, care dovedesc o locuire îndelun-
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gată a acestui punct.
Aşezarea se găseşte la maximum 4 km de izvorul sărat din Poiana Slatinei.
Periegheză efectuată de Gheorghe Dumitroaia
(MIPN) şi Mihai Apostoaie (Şcoala Oglinzi)
9. Sat Pângăraţi, comuna Pângăraţi

În 1 994 au continuat supravegherea şi sondajele pe lângă "Mănăstirea Pângăraţi",
aflată în plin proces de restaurare.
Se apreciază că fundaţiile corpului nordic de chilii sunt ridicate direct pe stâncă,
fiind primele construcţii de pe acel loc, ce pot data din a doua jumătate a secolului al
XVII-lea sau din prima parte a secolului XVIII. Pivnita din partea de vest are bolta
refăcută în secolul trecut, pe fundaţii anterioare. Zidul de incintă de pe latura de nord
este contemporan cu turnul din partea de nord-est, iar porţiunea de zid aflată la est de
turn este adosată acestora. Pe latura de vest s-a constatat existenţa unor straturi
deosebit de groase de nivelare.
Observaţiile arheologice, analogiile cu clădirile de Ia sud-est de clopotniţă, corobo
rate cu o serie de date documentare, permit datarea construcţiilor de pe latura de vest
după mijlocul secolului al XIX-lea.
Investigaţii conduse de
Gheorghe /. Cantacuzino (DMASI)
1 O. Sat Podoleni, comuna Podoleni

Pentru cunoaşterea mai amănunţită a vestigiilor fostei biserici de la "Buciuleşti",
construită în prima jumătate a secolului XVII, în toamna anului 1 994 a avut loc aici
un sondaj de informare.
Au fost trasate o secţiune şi o casetă, prin săparea cărora a fost pusă în evidenţă o
depunere de aproximativ O, 70 m grosime, ce conţinea pietre, cărămidă întreagă şi
fragmentară, elemente decorative, mortar, fragmente ceramice, obiecte de sticlă şi
metal, datate în sec. XVII, căreia îi aparţin şi cele trei monede de argint de la Gustav
al I I-lea ( 1 6 1 1 - 1 63 7).
Sub depunerea din evul mediu s-au găsit resturi din epoca bronzului, Hallstatt şi
din sec. II-III d.H.
Pentru cunoaşterea chnitirului, a fost trasată o secţiune la cea. 20 m de zidul sudic
al bisericii. Au fost interceptate I l morminte de inhumaţie, din care 7 schelete aveau
câte o monedă de argint de Ia Selim I I I Paşa ( 1 789- 1 807).
Săpături efectuate de Elena Ciubotaru şi
Ioan Vatamanu (M/PN)
1 1 . Sat Ruseni, comuna Borleşti

Fig. 1 . Oglindă de bronz

Într-un punct neprecizat de pe teritoriul localităţii, au
fost găsite o oglindă de tip sarmatic (fig. 1 ) şi o fusaiolă
bitronconică de lut ars. Găsite de locuitorul Constantin
Săvianu, cele două piese se aflau, în 1 994, în posesia lui
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Nicolae Roibu, care ne-a furnizat informaţia. Nu este exclus ca această descoperire,
care nu a fost verificată, să provină din aşezarea carpică semnalată mai demult timp
pe raza satului.
1 2. Sat Săbăoani, comuna Săbăoani

a) Principalul obiectiv cercetat se află în punctul "La Izvoare", unde au fost
semnalate, de mai mult timp, urmele unor aşezări din eneolitic - Cultura Cucuteni,
epoca bronzulu i - Cultura Noua, Hallstatt D, sec II-III d.H., perioada formării poporu
lui român - sec. VI-VII şi din epoca feudală, precum şi a unei necropole din sec. IV
d.H.
În campania 1 994, a continuat investigarea necropolei, prilej cu care s-au descoperit
alte 1 8 morminte aparţinând culturii Sântana de Mureş, din care
erau de înhumaţie,
iar restul de incineraţie.
Din cele 12 morminte de înhumaţie doar 6 au avut inventar, care a constat din
ceramică, fibule de bronz, cu piciorul deformat sau în formă de teacă, mărgele de sticlă,
piepteni de os, ace din bronz, pandantive şi un ghioc.
Mormintele de incineraţie, toate în urnă, s-au găsit la adâncimi cuprinse între 0,3
- 0,5 m. Unele morminte conţineau, pe lângă vasul urnă, alte vase adiacente, depuse
ca ofrandă sau folosite drept capac. Ca inventar, au fost găsite două fragmente de
piepteni de os, două fragmente de fibule de fier şi o fusaiolă.
În campania 1 994 au mai fost descoperite gropi de provizii sau cu resturi menajere
şi locuinţe de suprafaţă sau adâncite din alte epoci.
În 1 995 s-au investigat alte 25 de morminte de înhumaţie, de copii sau maturi,
totalul mormintelor Sântana de Mureş ajungând la 90.
Prin cele trei secţiuni săpate, au mai fost descoperite 3 locuinţe adâncite şi una de
suprafaţă, 8 cuptoare şi 5 gropi de epocă feudală, o locuinţă adâncită din sec. VI-VII,
două locuinţe de suprafaţă din sec. II-III d.H. şi 1 1 gropi din diferite epoci.

12

Cercetări sistematice conduse de
Vasile Ursachi (MIR)
b) În punctul "La Cruci" sau "La Bisericuţă", a continuat cercetarea necropolei
medievale. Prin cele trei secţiuni săpate au fost dezvelite 3 00 morminte din cea mai
mare necropolă medievală cercetată din Moldova şi o porţiune din conducta de apă ce
se deservea aşezarea.
Deosebit de interesante sunt cele două cuptoare de ars piatră de var, amenajate cu
prilejul construirii la Săbăoani a unei biserici de piatră de către doamna Margareta
Muşata (sec. XIV).
Cercetări întreprinse de Domniţa Hordilă şi
Vasile Ursachi (MIR)
1 3. Sat Ştefan cel Mare (Şerbeşti), comuna Ştefan cel Mare

Deşi cercetarea arheologică ar fi trebuit să se efectueze înainte de inceperea lu
crărilor de restaurare a bisericii "Sfântul Gheorghe", au fost posibile, totuşi, înregis
trarea unor date şi executarea unor sondaje care au furnizat o serie de informaţii
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