CERCETĂRILE ARHEOLOGICE
DIN JUDETUL NEAMT (1 997-2001 )
.

.

de Gheorghe Dumitroaia
În intervalul de timp menţionat, cercetarea arheologica de teren (sapaturi
sistematice şi perieghcze) din judeţul Neamt nu a avut amploarea dorita, situaţia
financiara a instituţiei şi a colaboratorilor externi nepermiţând susţinerea acestei
activitati decât in miel măsura. Nu este mai puţin adevarat ca, alături de aceasta, au
existat şi alţi factori, precum: numărul restrâns al arheologilor din muzee,
indisponibilitatea unora dintre colegi faţă de investigaţiile de suprafaţă, alte preocupări
�tiinţifice sau de natură muzcalâ .:te.
Exceptând anul 1 999. când instituţia nu a avut un buget . satisfăcător care să
pe rmită sus!inerca săpMurilor arheologice, finanţarea a fost asigurată in limite modeste,
tic de la b u ge t tie din resurse extrabugetare. in anul 200 1 prim indu-se fonduri
suplimentare (pentru două şantiere) de la M inisterul Culturii şi Cultelor.
Deosebit de importante sunt colaborările (motivate financiar şi ştiinţific) cu
unele i nstituţii special i..:ate din ţarl\ şi străinătate, necesare pentru invest igarea unor
obiective din j udeţ şi din afara acestuia, precum: Institutul de Arheologic din laşi,
Muzeu l National de Istorie a Român iei şi Fundaţia M ileniul I I I din Bucureşti
tpentru săpăturilc de la Poduri-Bacău); M uzeul Carpaţi lor Răsl!riten i din Sfântu
Gheorghe (pentru Pău leni-Harghita); Institutul de Arheologie " Vasile Pârvan " din
Bucureşti (pentru săpăturile de la Costişa); Facultatea de Istorie a Universităţii " Al.
1. Cuza" laşi (pentru sâpăturilc de la Sil iştea); Universitatea " Valachia" din
Târgovişte (cercetările de la Piatra-Neamţ- " Poiana Cireşu lui " ); Universitatea
Durham-Marea Britan ie (pentru i nvestigaţiile din zonele Târgu Neamt şi Moineşti);
cu c<\rc s-au incheiat protocoale privind cercetarea arheologică comună ş i
valorificarea materialelor.
În cele ce urmează vom prezenta succint, în ordinea alfabetica a localităţilor,
rezultatele din ultimii cinci ani, menţionând cercetătorii şi instituţiile implicate, precum şi
bibliografia referitoare la investigaţiile de după 1 997 pânli la zi, având in vedere că intre
timp o parte a săplturilor au fost incluse in volumele sesiunilor de rapoarte arheologice
sau au fost publicate pe larg.
AI!Uuri de cercetările sistematice am inclus o serie de descoperiri intâmplătoare,
aduse la cunoştinţa noastra de către uni i colegi sau locuitori ai judeţului, cărora le
mulţumim călduros pentru atenţia pe care o acordă vestigiilor gl!site în diferite contexte.
.
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Fusaiole de lut ars, de la Bahna.
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Sat Bahna, com. Bahna

În grădina casei locuitorului Constantin C. Donici, situată pe teritoriul fostului sat
Urzici, azi înglobat satului Bahna, s-au găsit mai multe materiale arheologice (o bi lă
frecător şi un fi'agment de topor eneolitice; numeroase fusaiole de lut ars care ar putea
data din secolele I l-VI I d. Hr. i lustrate la fig. 1 şi o monedă din secolul al XVII I-lea). Î n
zona de unde se susţine că au fost culese aceste piese s-ar părea ca există o aşezare din
aceleaşi secole, care urmează a fi verificata.
Materiale aduse la MIPN de catre descoperitor, în anul 200 1 .
2.

Sat Bărcăneşti, com. Cândeşti

Î ntr-un punct neprecizat, situat în dreapta drumului Barcăneşti-Valea lui Ion, s-au
găsit fragmente ceramice corodate şi urme de chirpic, care după pastă pot fi atribuite
eneoliticului.
Perieghez!: C.-E. Ursu (MIPN), 1 998.
3.

Sat Beţeşti, com. Rediu

a) Pe terasa Bistriţei, în spatele şcolii generale din localitate şi la NE de biserică, pe o
suprafaţă de cea. 3 ha de pe Dealul Corhana, au fost culese fragmente ceramice, nuclee cu
desprinderi lamelare şi aşchii de silex, gresie şi chirpic ars, care ar putea aparţine uneia
dintre primele etape ale culturii Cucuteni. La baza terasei, pe care s-au observat
aglomerări de chirpic ce indică prezenta unor complexe de locuire, se găseşte un izvor.
b) La cea. 200 m N de aşezarea precedenta, în punctul " La Vie" , pe aceeaşi terasa a
Bistriţei, s-au observat şase alveolări de o parte şi de alta a unei râpe în formă de "V",
datorate - se pare - celor care au extras lutul pentru constructii, cât şi două cuptoare
(gropi de ardere?) cu pereţii calcinaţi, care ar putea sa fi fost folosite pentru arderea
varului sau a c!ir!imizilor.
Cercetarea de teren - C.-E. Ursu, 1 998.
4.

Sat Borleşti, com. Borleşti

Cu prilejul perieghezei efectuate pe Dealul Runcu, in vederea verificarii
informatiilor existente cu privire la prezenta unor depuneri din epoca bronzului, nu s-au
găsit alte materiale arheologice în afara unui nucleu de silex.
Cercetare de teren: Gh. Dumitroaia (MIPN) şi N. Bolohan (FIUAIC), 200 1 .
5.

Sat Borşeni, com. Războieni

Săpături sistematice efectuate in punctul " La Bulgărie", in ani i 1 997, 2000 şi 200 1 ,
sub conducerea pro f. 1. Mitrea (Colegiul " Ferdinand", Bacău).
În 1 997 s-au săpat S VI şi S VII, in suprafaţă de 500 mp, descoperindu-se noi
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complexe de locuire şi anexe gospodăreşti. Locuinta 10 a fost datată in sec. VI-VII, L l l
a fost datată in sec. 11-111, L l 2 in secolele V-VII, G l şi G2 apartin aşezării din sec. l l- 1 1 1 ,
iar G3 aşezării d i n sec. VI-VII.
in anul 2000 cercetările s-au efectuat atât in sectorul A cât şi în sectorul B al sitului.
in primul sector s-au descoperit locuinţele 13 (din sec. VI-VII) şi 1 4 (atribuită secolelor
sec. 11 1-IV), in sectorul B fiind recuperat partial inventarul unui mormânt de incineratie
(M 1 7) şi in întregime 1 l unui mormânt în urnă (M 1 8) din necropola Sântana de Mureş,
cât şi locuinte din sec. VI-VII (L I B, L2B, L3 B) şi sec. VII/VI I I-IX (L4B).
in 200 1 s-au săpat secţiunile X, XI şi XII, în lungime totală de 3 1 O m, fiecare dintre
acestea având o lătime de 1 ,50 m. Au fost cercetate alte şapte locuinţe, dintre care cinci
(L I 5, 1 6, 1 8, 1 9, 20 şi 21 din sec. V-VII şi L l 7 din sec. 11-111) au fost dezvelite integral.
Au mai fost interceptate un cuptor "în aer liber" şi trei gropi de provizii. Locui11tele din
sec. VI-VII, cu podeaua mai mult sau mai puţin adâncitâ şi cu instalaţii de foc în
interior, contineau îndeosebi ceramicâ, dar şi obiecte de fier şi fusaiole de lut, în L 1 8
fiind glisită o fibulă de tip romano-bizantin, lucrat! din bronz.
Asupra săpâturilor de la Borşeni, efectuate de 1. M itrea (Colegiul " Ferdinand"
Bacâu), E. Ciubotaru (OPCN Neamt) şi R. Butnaru (MIR), exist! referinte în ultimele
două volume de rapoarte 1
6. Sat Căşăria, com. Dobreni

Staţiunea arheolj)gică de pe Dealul Mătâhuia, remarcat! încâ din anii '40 ai
secolului trecut de către unul din primii arheologi amatori din zonâ2 , a fost partial
cercetată in 1 998.
Săpăturile sistematice efectuate au avut scopul de a cunoaşte, in principa·l, nivelul
corespunzător fazei A-B a culturii Cucuteni şi de a compara acest sit cu renumita
statiune de la " Frumuşica"-Bodeşti, cu care se învecinează. Initial, a fost trasată o
secţiune longitudinală de 50/2 m, cu orientrarea aproximativ! pe direcţia N-NE-S-SV,
care a fost ulterior prelungită încă pe atât, lângâ care, in dreptul carourilor 1 8 şi 25 a fost
slipată o casetă de 1 6 x 4 m, pentru cercetarea locuinţelor ivite pe traseul S 1 . Prin
dispunerea şi lungimea secţiunii s-a urmărit interceptarea depunerilor nederanjate şi,
eventual, a şanţului de apârare, care se bănuia că există.
Deşi materialele arheologice atestă toate cele trei faze de dezvoltare a culturii
Cucuteni, stratigrafia e ;te relativ simplă. Sub solul vegetal actual au fost remarcate trei
niveluri: a) o depunere Je circa 0,35 m, de culoare cenuşie şi cu un aspect nisipos, care
conţinea diverse mater 1 ale arheologice (ceramicl!, unelte, resturi de locuinţe) din faza
Cucuteni B şi rare fragmente ceramice Horodiştea-Erbiceni; b) o depunere de culoare
maronie, cu aspect lutos, având grosimea intre 0,30 şi 0,80 m, ce conţinea diverse
materiale arheologice, unele din ele tipice fazei A-B; c) prima depunere antropică, cu
ceramicâ tricromâ şi plastică specifică fazei Cucuteni A, de culoare maronie, nu a fost
surpinsâ pe intreaga suprafaţă a secţiunii şi a casetei cercetate.
1

M it rea , E. Ciubotaru, Gh. D um i troa i a, in CC..t-Campania / 997, Călăraşi 1 998, p. 7-8;
ldem, în CCA-Campania 2(}()(}, Suceava 200 1 , p. 44-45.
: M. Cojocaru, Perspectivele arheo/ogiei preistorice Înjudeţul Neamţ, în ALPR ( 1 933- 1 934),
Piatra-Neamt, 1 934, p. I I I .
1.
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Sistemul defensiv a fost surprins la cea. 90 m depărtare de capătul actual al
promontoriu lui, între carouri le 4 1 -46. Cu adânc imea de 3,1 O m la nivelul de călcare
actual şi aproximativ 2,25 m faţă de ultima depunere Cucuteni A-B, şanţul de apărare a
fost astupat, probabil, la inceputul ultimei faze a culturii Cucuteni. Î n umplutura sa s-au
găsit mai multe straturi de pământ de nunaţe şi structuri diferite in care se aflau şi
li·agmente Cucuteni A şi A-B. După observaţiile înregistrate s-ar putea vorbi de două
faze de amenajareiconstrucţie a şanţului defensiv.
Pe suprafata S 1 şi a casetei adiacente au fost investigate parţial resturile a I l
locuinţe de suprafaţă, care corespund celor trei niveluri sus menţionate. Starea
materialului ceramic recoltat in complexele de locuire, precum şi lipsa altor categorii de
obiecte tipice nu permit datarea precisă a tuturor locuinţelor.
Î n afară de investigarea parţială a acestora, au fost cercetate două aglomerări de
chirpic (C 1 şi C2), din care cel puţin una (C2) poate să reprezinte un cuptor.
Cele trei gropi interceptate, săpate in pământul galben până la cea. - 1 ,45 m
adâncime fată de nivelul de călcare actual, au continut materiale ceramice Cucuteni A
şi/sau A-B.
Din stratul de cultură şi complexele investigate au rezultat numeroase materiale
arheologice (ceramică, plastică antropomorfll şi zoomorfll, unelte de piatră şi lut ars),
care permit reconstituirea unor aspecte importante privind acest sit.
Pe lângă materialele tipice culturii Cucuteni, au mai fost descoperite fragmente
ceramice de factură Bodrogkeresztur, Horodiştea-Erbiceni şi, probabil, din perioada
mijlocie a epocii bronzului.
O succint!\ prezentare a fost fllcută in volumul de rapoarte de la Vaslui3
7. Sat Cândeşti, corn. Cândeşti

Cu prilejul perieghezei efectuate in anul 1 998 pe teritoriul satului a fost verificat
punctul Dealul Varniţei (sau al Vărăriilor). consemnat cu mulţi ani in urmă de preotul
Constantin Matasă�
Capătul Dealului Varniţei. unde a fost localizată aşezarea carpică, este foarte
frământat datoritâ alunecărilor şi surpărilor de teren in pârâul Cândeşti. Pe malul
acestuia, pe o suprafată de cea. 1 00 mp, apare foarte mult chirpic şi piatră zguriticată,
iar in ruptura malului se observă urmele unor cuptoare de ars piatra de var care au
funcţionat în epoca modernă. La data perieghezei se vedeau urmele a două complexe de
acest fel, situate la aproximativ 5 m depărtare unul de celălalt, din care unul avea
secţiunea în formă de clopot. Se păstrau suprafeţe şi cantităţi mari din pereţi, piatră
zguriticată şi lemn carbonizat.
Dacă in punctul amintit, notat de noi " Dealul Varniţei 1 " , s-au găsit fragmente
ceramice carpice (sec. 1 1-111 d. Hr) şi din sec. IV, in punctul " Dealul Varniţei 1 1 " , situat la
circa 1 50 m N de primul punct, s-au găsit fragmente ceramice care atestă o locuire
Sântana de Mureş.
Nu lipsit de importanţă este faptul că in perimetrul ambelor aşezări, care însumează
o suprafaţă de cea. 4 ha, s-au găsit fragmente ceramice care datează din sec. I I I-II i.Hr.
Cercetări de teren - Gh. Dumitroaia, C.-E. Ursu, O. Cotoi, D. Nicola (MIPN), 1 998.
1

1

Gh. D um i t roa i a şi colab. in CCA-Campania 1 998, Vaslui, 1 999, p. 25-26.
C. Matasă, Cercelciri din preisloria jude(ului 1\'eam(, în JJCMI, 91, 1940, p. 3 5
.

www.cimec.ro

şi h artă nr. 90.

548

Gheorghe Dumitroaia
8.

Sat Chilia, com. Bârgiuani

La intrarea in sat, in punctul " Rediu", pe terenul proprietate particulară a
profesorului Mihai Mancaş, cu ocazia unor lucrări gospodăreşti, s-au găsit doua topoare
fragmentare de diatomit, care sunt tipice neo-eneoliticului.
Informatii primite de la proprietar in 200 1 .
9.

Sat Costişa, com. Costişa

in anul 200 1 au fost reluate cercetările sistematice in aşezarea epon imă a culturii
Costişa. Săpături le s-au concentrat pe capătul nordic al "Cetăţuii", unde au fost trasate
cinci casete cu dimensiunile de 4 x 4 m, săpate până la aproximativ 0,70 m adâncime.
Din punct de vedere stratigrafic s-a constatat că sub solul vegetal actual, care contine
indeosebi fragmente ceramice din Evul Mediu şi din epoca bronzului, se afla un strat de
pământ negru-cenuşiu de aproximativ 0,30 m grosime. Acesta contine materiale
ceramice din epoca bronzului (Monteoru 1 C2- lb şi Costişa), pietre de râu de
dimensiuni medii, oase de animale şi resturi de chirpic. Prin săparea casetei F s-a
descoperit un schelet aşezat spre stânga, dispus p� directia SE-NV, fllră inventar. Sub
nivelul din bronzul mijlociu s-a găsit un strat castaal;u-gălbui, gros de cea. 0,35 m, ce
apartine culturii Precucuteni, cu foarte mu lte oase de animale, ceramică, chirpic şi
resturile unei vetre. in partea vestică a aşezări i a fost trasată o sectiune de 1 O x 2 m.
Cercetări - A. Popescu şi R. Băjenaru ( tAB).
10. Sat Davideni, com. Ţibucani

Practic ultima campanie de săpături sistematice in cunoscuta statiune datată in
perioada de formare a poporului român, din punctul " La Izvoare - Spieşti", a avut loc in
anul 1 9975, raportul asupra săpăturii din 1 9986 repetând in cea mai mare parte
informati ile oferite cu un an inainte.
Prin săparea ultimelor trei secţiuni (S 82, S 83, S 84), plasate la SE de zona cercetată
in anii precedenti, au fost descoperite ultimele trei locuinte din aşezare şi un adăpost
temporar, toate aparţinând sec. V-V I I .
Informaţii complete despre specificul şi importanta deosebitA a cercetărilor de la
Davideni sunt oferite de prof. 1. M itrea in recenta monografie a statiunii7
I l. Sat Dobreni, com. Dobreni
La NE de localitate, in punctul "Turcina", pe partea dreaptă a pârâului Horaita, pe

terenul locuitorului Ştefan Gh. Vasi liu, se observa urmele unei aşezări cucuteniene,
probabil din faza B. La cercetarea de teren ·s-au remarcat cel putin trei aglomerări de
materiale arheologice, indeosebi chirpic ars, care ar putea indica existenta unor locuinte
de suprafata. Ceramica recoltati provine de la vase mari de provizii lucrate din pastă
grosieră, glllbui-roşiaticll, cât şi din categoria vaselor lucrate din pastă fina, arsa la roşu
�

6

7

1. M itrea, in CCA- Canrpqnia 1997, Calăraşi, 1 998, p. 1 8- 1 9.
1 dem in CCA-Campania 1998, Vaslui, 1 999, p. 3 5-36.
,

ldem,

Comunităţi săteşti la est de Carpaţi in epoca nrigraţiilor. Aşezarea de la Dm·ideni
din secolele V- VIII, BMA 1 X, Piatra-Neamf, 200 1 .
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sau gâlbui-cenuşiu. Din categoria uneltelor au fost recoltate mai multe fragmente de
râşnite de piatrâ, un percutor din piatră de râu, aşchii de silex cenuşiu şi diatomit.
Cercetare de teren - Gh. Dumitroaia şi colab., 1 998.
12. Sat Dochia, com. Girov

a) În campania 1 998 s-a urmărit determinarea fazei initiale de ridicare a movilei
", prin adâncirea S 1 până la pământul steril. Pe baza observaţiilor stratigrafice
Sărătica
"
şi tipologice, aşa-zisa "acropolâ" a impunătoarei aşezări fortificate de la Dochia poate fi
datată la sfârşitul Hallstatt-ului 8
b) in 1 997- 1 998 s-au efectuat s:lpături sistematice " La Perdele" , in locul in care,
anterior. fuseseră semnalate descoperiri din epoca bronzului-cultura Noua şi secolele
1 1 - 1 1 1 d. Hr.
Prin săparea mai multor secţiuni şi casete au fost cercetate 1 4 morminte carpice de
incineratie. situate la adâncimi cuprinse între 0,25-0,78 m, care au avut un inventar
destul de sărac: de obicei, o singură urnă; obiecte de podoabă (mârgele, fibule, cercei,
pandantiv); resturi osteologice ş.a.
in general, rezultatele cercetărilor efectuate de N. Bolohan9 (FIUAIC) nu Fac notă
discordantă cu observaţiile anterioare înregistrate in alte necropole daco-carpice din zonă.
13. Sat Izvoare, com. Dumbrava Roşie

in luna februarie 2000, la limita de SV a cunoscutei staţiuni eneolitice 10, pe terenul
împrejmuit ce aparţine acum SC. PlantaVorel din Piatra-Neamt. cu prilejul efectuării unor
gropi necesare plantării unor arbuşti, a fost identificat un nou mormânt aparţinând culturii
Sântana de Mureş. Recuperat aproape integral de către muncitorii angajaţi pentru
efectuarea gropilor şi. spre final, cu asistenta organelor de poliţie, cel de-al X l i i-lea
mormânt care aparţine necropolei din secolul al IV-Iea 1 1 de la Izvoare a avut un inventar
bogat, constituit din cel puţin I l vase de lut ars, lucrate la roată. Dacâ pozitia aproximativă
a scheletului a putut fi reconstituită, nu există date certe in legâturli cu dispunerea vaselor
in jurul scheletului şi nici infonnatii cu privire la prezenţa altor materiale.
Inventarul mormântului:
a) vas borcan (fig. 3/3) lucrat la roată din pastli poroasli, ce contine mult nisip in
compozitie, arsli la cenuşiu, cu nuante negre. Are fundul drept, neprofilat, corpul
aproximativ bitronconic şi buza evazată (inv. 20.0 1 7 MIPN);
b) vas borcan (tig. 3/4) sferoidal, lucrat la roată din pastă tip ..ciment" cenuşie şi
zgrunturoasă. Are fundul tăiat cu ata şi buza uşor evazatli (inv. 20.0 1 8);
Deşi N. Bolohan, in CC. I Campania / 998, Vaslui, 1 999, p. 38 o situează la "sFârşitul
perioadei mijlocii a celei de-a doua vârste a fierului de la rlislirit de Carpaţi".
,
'' ldem în CCI - Campania / 998, Vaslui, 1 999, p. 37-38; E.-R. Munteanu, N. Bolohan,
Necropola carpică de la Dochia. cam. Girol'; )ud Neamt, in prezentul volum.
111
R. Vulpe, I:I'Oare. Săpălurile din 1 936-1 9-18, Bucureşti, 1 957.
1 1 Pentru cunoaşterea acesteia, pe lângli capitolul corespunzAtor din lucrarea lui R Vulpe,
vezi: M . Alexianu, L. Ellis, /Jale noi a.wpm necropolei Siinlana ele Mureş ele la
l:l'uare - Piatra l\'eam{, in Mem..lllfiq, XV -XVII, 1 987, p. 1 27- 1 49; ldem, /.a tombe
�

/.\' ele ' I:I'Oare. clt!p. de .'\:'eamf. apparlcmallf ci la cu/Jure ele Sântana de Mureş
('en!jachm·, in ..lrh.\ lold, XVIII, 1 995, p. 295-302.
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Ceramica din mormântul nr. XIII (c. Sântana de Mureş) de la Izvoare.
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Fig. 3 - Ceramică din mormântul nr. XIII (c. Sântana de Mureş) de la Izvoare.

www.cimec.ro

55 1

552

G heorghe
Dumitroaia
�

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

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

c) vas borcan (fig. 2/6) lucrat la roată din pastă zgrumţuroasă, arsă la negru. Are
fundul drept, foarte uşor profilat, corpul sferoidal şi buza uşor evazată (inv. 20.0 1 9);
d) vas borcan (fig. 2/ 1 ) lucrat la roată din pastă zgrunţuroasă, arsă cenuşie-maronie.
Are fundul drept, corpul inalt şi buza profilată, uşor evazată. A fost restaurat (inv. 20.020);
e) castron bitronconic (fig. 3/2), lucrat la roată dintr-o pastă fină, arsă la cenuşiu, cu
slip de culoare mai închisă. Fundul inelar s-a ros din vechime. Î ntre buză şi diametru!
maxim se găseşte un ornament inelar, in relief (inv. 20.02 1 );
t) vas globular (fig. 2/5), lucrat la roată dintr-o pastă fină, arsă la cenuşiu. Are
fundul plat, puţin profilat, urme de cercuri uşor carenate pe jumătatea superioară şi un
inel profilat sub buză. Recipientul, spart la descoperire, a fost restaurat (inv. 20.022);
g) castron (fig. 2/3) lucrat la roată, dintr-o pastă fină, cenuşie, cu angobă. Are
fundul inelar şi buza evazată. A fost restaurat (inv. 20.023);
h) fragment reprezentând partea inferioară a unui vas de dimensiuni mari (fig. 311 ) ,
cu fundul inelar, cu "coaste" pe partea interioară. Ceramică cenuşie, cu angobă neagr:l
(inv. 20.024);
i) oală (fig. 2/2) cu două torţi in bandă, uşor carenate, lucrată la roată dintr-o pastă
fină, arsă la cenuşiu. Are fundul drept, foarte puţin profilat şi două " inele" in relief la
baza gâtului şi deasupra tortitelor. O mică parte din buza ruptă - la descoperire - a fost
restaurată (inv. 20.025);
j) pahar tronconic (fig. 2/4) cu fundul drept şi buza uşor carenată, lucrat dintr-o
pastă fină, cenuşie. Î n interior are mici .,coaste" (inv. 20.026);
k) vas borcan (fig. 3/5), de mici dimensiuni, lucrat dintr-o pastă grosiera. teţuită relativ
bine. Are fundul drept şi treimea superioara lipsă. A fost restaurat parţial (inv. 20.027).
Toate aceste piese au analogii apropiate in cadrul vaselor descoperite anterior in
mormintele din statiune şi necropolele din vecinătate.
Pe parcursul asistentei de specialitate acordate de E. Ciubotaru şi Gh. Dumitroaia,
in vederea eliberării terenului de sarcina istorică, nu au fost înregistrate situaţii
deosebite referitoare la nivelurile eneolitice.
1 4. Sat Lunea, com. Vânători-Neamt

Î n perioada 1 997- 1 999 nu s-au efectuat săpături sistematice in staţiunea arheologică
din " Poiana Slatinei "1 2•
Î n anul 2000, in baza protocolului incheiat cu Universitatea din Durham, au
inceput o serie de investigaţii cu caracter interdisciplinar, care au ca obiectiv o mai
bună cunoaştere a depunerilor rezultate din activitatea de exploatare a sursei de apă
sărată din acest loc, cât şi rel iefarea legăturilor care au existat intre comunităţile de
aici şi cele atlate la distanţă. Au fost fllc ute prospectiuni magnetometrice şi s-au
recoltat probe de materiale in vederea anal izelor de laborator, a căror prime rezultate
au fost publicate parţia i D
1=

u

Din bilbliografia existentă menţionăm: G h . Dumitroaia, Depunerile neo-eneolilice de la
/.unea şi Oglin=i. jud. Neam{, in MemA/1/iq, X I X, 1 994, p. 7-8 1 ; ldem. Comunilăfi

preislorice din Nord-Estul României. de la cul111ra Cltcllleni până in bron=lll
mijlociu, BA IA V I I, Piatra-Neamţ, 2000.
J. Chapman, D. Monah, Gh. Dumitroaia, H. Armstrong, A. Milord, M. Francis, The
exploilalion of sali i11 1he prehi.vloty of Mo/dal'ia, Romania, in ..lrchaeological
Reporls, Durham, 1 999/2000, p. 1 0-20.
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În anul 200 1 , s-a trasat o noul\ sectiune, de 24 x 2 m, in zona 8 a staţiunii, in scopul
depistări i depunerilor din sectorul nelmpădurit. Din cauza lipsei forţei de munca şi a
timpului netavorabil. SX a tost săpată până la cea. - O, 70 m.
La investigaţiile din anii 2000-200 1 au participat şi colegii D. Nicola şi C.
Preoteasa.
1 5. Sat Mărgineni, corn. Mărgineni

o distanţă de aproximativ 2 km de sat, in punctul " Pârvoaia-Cânechişte" , pe
terenul cetăţeanului Vebcr A lexandru, cu prilejul săpării unei gropi pentru cartofi, la
aclâncimea de aproximativ - 0,80 m, s-au găsit resturi de lipitură arsă din pereţii de
nuiele ai unei vechi locuinte şi fragmente de oase de animale. Ţinând cont de prezenta
celor câtorva fragmente ceramice (din care unul cenuşiu şi alte trei roşii-cărl\mizii) se
parc el\ ar fi vorba de urmele unei aşezări daco-carpice (sec. 1 1-1 1 1).
lntormatii: Al. Veber din Piatra-Neamţ, 200 1 .
La

16. Sat Moldoveni, corn. Moldoveni

a) Din puncte neprecizate, de pe teritoriul satului, provin câteva piese foarte
importante. care se păstrează in colecţia bisericii din localitate (preot Florin Ţuscanu).
Este vorba de un vas zoomorf (fig. 4/3), care după pastă este de factură eneolitică, un
topor de silex (fig. 4/2) şi o măciucă-sceptru de grano-diorit, ultimele aparţinând
perioadei de tranzitie la epoca bronzului.
b) Î n grădina locuitorului Rusu Valerian. situată la marginea satului, pe pa11ea
dreaptă a drumului ce duce spre Hociungi. a tost depistată o aşezare aparţinând culturii
Cucuteni A. S-a recoltat o mare cantitate de ceramic!i (unele fragmente cu pictură
tricroml\), chirpic din fostele locuinţe, un topor de piatră şi o statuetă antropomorfll
masculinl\ (fig. 4/ 1 ).
Colegul R. Butnaru (MIR), care ne-a transmis informaţiile, menţionează existenţa
unui fragment ceramic hallstattian şi ceramică daco-carpic!i (sec. 1 1 - 1 1 1 d. Hr.).
Semnalare datorată proprietarului terenului, 2000.
17. Sat Negreşti, corn. Dobreni

a) Î n punctul " Iazuri" , pe panta uşor v!ilurită cu expunere S-V şi pe un mic platou
din apropierea iazuri lor care au aparţinut fostei ferme zootehnice din localitate s-au găsit
ccramidl brun-cenuşie, poroasă, lucrată cu mâna, care pare a data din epoca bronzului
(Noua?) şi ceramică cenuşie, lucrată la roată, din sec. 1 1 - 1 1 1 d. Hr.
Cercetare de teren Gh. Dumitroaia. 1 998.
b) Pe Dealui Slatinci, care este situat intre drumul comunal 1 47 şi pârâul Slatinei,
s-au găsit urme sporadice de chirpic ars (concentrate in două puncte situate la distanta
de cea. 1 00 m depărtare unul de altul) şi fragmente ceramice atipice.
Î n aceeaşi zonl\, de la SE de sat, la confluenta pârâului Slatinei cu pârâul Horaita, in
ruptura malului drept al pârâului Slatinei se observă urme ale unui strat de chirpic ars,
iar în stânga aceluiaşi pârâu, in punctul "Grădina Curţii" se găsesc fragmente ceramice
(vase-sac cu brâie continue sau alveolate dispuse sub buză; o toartă suprainălţată cu
creasta) care aparţin culturii Noua şi fragmente ceramice din sec. 1 1-IV.
Cercetare C.-E. Ursu, 1 997.
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Materiale arheologice de la Moldoveni.
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18. Sat Oglinzi, com. Răuceşti

Prospecţiuni asemănătoare cu cele de la Lunca-"Poiana Slatinei" au fost flicute şi în
"
punctele "Băile Oglinzi şi "La Fântâni\li-Siătior" 1 �
19. Municipiul Piatra-Neamt

"
s-au efectuat săpături sistematice în punctul "Poiana Cireşului ,
acolo unde anterior fuseseră flicute sondaje de către C. Scorpan, V. Căpitanu şi M. Bitiri.
Cercetările conduse de prof. dr. M. Cârciumaru (Univ. "Valachia" din Târgovişte) au dus
la clarificarea situaţiei stratigrafice din acest sit, din care s-a recoltat un bogat inventar litic
şi faunistic, aparţinând depunerilor gravettiene şi aurignaciene 1 5 • În campania 200 1 s-au
găsit o serie de materiale care atestă prezenţa unor comunităţi mai târzii, de sorginte
neolitică, caracteristicile unei dălţi de piatră şi a vasului fragmentar pledând în favoarea
existenţei uneia dintre primele culturi post-paleolitice din zonă.
În anii 1 998 şi

200 1

20. Sat Piatra-Şoimului, com. Piatra-Şoimului

În apropierea staţiunii Horodiştea s-a găsit un denar roman republican (Quintus
Fabius) adus la MIPN de prof. Gh. Ţăbârnac, in 1 997. G.: 3,5 g; D.: 1 8 x 1 6 mm; an
1 02 (cf. R.I.C., 1, p. 326, nr. 322).
Informaţii - D. Mihăilescu (MIPN), 1 998.
21. Sat Rediu, corn. Bâra

În toamna anului 1 999, cu prilejul lucrărilor agricole de toamnă efectuate pe terenul
vechii şcoli din sat, deţinut de locuitorul Iancu Baciu, a fost găsit întâmplător un tezaur
de monede medievale târzii, compus din 1 50 de piese de argint. Pe locul descoperirii,
situat la cea. 200 m vest de biserica ortodoxă, s-au găsit resturi din două vase de
ceramică (puşculite?), din care s-au recuperat mai multe fragmente.
Cele 1 53 de monede, in greutate de 3,470 kg, recuperate prin bunăvoinţa preotului
Marin Temea şi cu ajutorul poliţiei, au fost restaurate, conservate şi inventariate de clitre
M I PN (inv. nr. 3485 F-3637 F), care a achiziţionat intregul lot de la familia Ghercll.
Tezaurul se compune din monede ale I RG- Austria (un kreutzer emis de Leopold al
I l-lea; taleri emişi de Francisc 1 in 1 760 şi 1 763; taleri emişi de Maria Tereza in 1 760 1 buc . 1 763 - 2 buc., 1 765 - 4 buc., 1 767 - 3 buc.; duca ţi de argint Ragusa ( 1 756,
1 768, 1 772, 1 773) şi 1 34 de monede turceşti: guruşi şi altmâslâci de la Mustafa al I I I
lea ( 1 757- 1 774) şi Abdul-Hamid 1 ( 1 774- 1 789).
Preluarea pieselor şi cercetarea de teren au fost asigurate de către colegul D.
M ihlli lescuiC•
.

1� Ibidem, op. dt.
" M. Cârciumaru şi colab., în CC./- Campania / 998, Vaslui. 1 999, p. 87-89.
1 " Pentru cunoaşterea condiţiilor de descoperire şi a ,.avatarurilor" generate de acest teL,ur
vezi: ,.Realitatea NeamţeanA", nr. 1 200, 1 5- 1 6 ianuarie 2000, p. 4-5; .,Monitorul de
Roman", an V, nr. 1 1 (425 ), 1 5 ianuarie 2000, p. 1 şi 1 6 ; " Monitorul de Neamţ", an
V, l 9 1 ( 1 603 ), 1 5 august 2000, p. 8 A .
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22. Municipiul Roman

În anii 1 998-2000 au avut loc săpături sistematice in incinta Episcopiei Romanului,
unde s-au urmărit depistarea construcţiei din sec. XIV (despre a cărei existenţă sunt
date documentare) şi supravegherea lucrărilor de restaurare la biserica episcopală
actuală şi Casa "Veniamin Costachi"
Deşi săpăturile nu au atins suprafeţe mari, s-au surprins nivelul de c:\lcare din
timpul construirii turnului de la intrare, stratigratia respectivei zone, 25 de morminte
medievale, diverse materiale şi resturi de ziduri ce apartin unor construcţii care nu au
putut ti datate deocamdată 1 7
S:lpături de salvare V. Ursachi (MIR).
23. Sat Săbăoani, corn. Săbăoani

În anii 1 997- 1 998 şi 200 1 au continuat cercetările arheologice sistematice in
punctul " La Izvoare" sau " La Islaz" .
Mai întâi s-a săpat o secţiune in partea de sud a necropolei Sântana de Mureş,
descoperindu-se patru gropi medievale, un bordei şi două cuptoare din aceeaşi epocă,
trei morminte de inhumaţie din sec. IV (din care unul reinhumat sau deranjat) şi o
groapă din sec. 1 1-1 1 1 18•
In 1 998 s-au trasat secţiuni de control in vederea cunoşterii limitelor cimitirului din
sec. IV, descoperindu-se materiale şi diverse complexe din sec. 11-111, VI-VII şi Evul
Mediu. Doua conducte de aducţiune a apei şi o vatră aparţin Evului Mediu. un bordei
sec. 11-1 1 1 şi un altul sec. VI-VI I 1 9
În 200 1 , pentru delimitarea aşezări lor din partea de sud a staţiunii arheologice au
rost trasate trei casete care însumează o suprafaţă de 1 08 mp., in zonele unde au fost
surprinse patru locuinţe adâncitc din sec. VI-VII şi o locuinţă-bordei din sec. 1 1-111.
Complexele din sec. VI-VII aveau câte un "pietrar" pentru încălzit, două din ele având
şi câte un cuptor pentru copt pâine sau pentru gătit. A doua zonă care a fost cercetată, in
scopul delimitării necropolei din sec. IV d. Hr. conţinea numeroase materiale din Evul
Mediu, inclusiv câteva locuinţe adâncite şi cuptoare din aceeaşi epocă, precum şi două
locuinte adâncite din secolele VI-VII. Materialele datate in epoca bronzului şi in
secolele I I- I I I d. Hr. au avut un caracter sporadic.
Cercetări V. Ursachi.
24. Sat Secuieni, corn. Secuieni

a) În apropierea podului de peste pârâul Sârbilor, lângă iaz, in punctul " La
Cantina" , pe o suprafaţă de aproape 2 ha se gasesc fragmente ceramice ce dateaza din
sec. I I-IV (culturile daco-carpică şi Sântana de Mureş).
Din categoria ceramicii cenuşii au fost remarcate fragmente de castroane, străchini,
fructiere, vase de provizii cu buza laUI, invazat!l, iar din categoria ceramicii de culoare
roşie, lucrat:\ tot la roată, au fost evidenţiate fragmente de căni şi castroane.
1 7 V. Ursachi, în CC/- Campa11ia 2000, Suceava, 2oo l p. 208.
IX
ldem. in CC l- Campallill 1 997, calaraşi, 1 998, p. 67.
1 '' ldem. în CCl- Campa11ia 1 998. Vaslui, 1 999, p. 1 0 1 .
,
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S-au cules şi fragmente ceramice provenind de la amfore romane.
Cercetare de teren Gh. Dumitroaia şi C.-E. Ursu, 1 997.
b) Pe Dealul Morii. in punctul l , situat in apropierea pârâului Sârbilor, pe o suprafaţă
de 1 ,5 ha, s-au găsit chirpic şi fragmente ceramice (reprezentând cupe şi vase suport,
unele cu pictură tricromă) Cucuteni A şi ceramică din sec. 1 1-1 1 1 (de culoare cenuşie,
lucrată la roată: căni, oale; roşie, lucrată tot la roată: castroane, fructiere; grosieră, brun
cenuşie. lucrată cu mâna).
Cercetare de teren - Gh. Dumitroaia şi C.-E. Ursu, 1 997.
c) Tot pe Dealul Morii, in punctul I l , la cea. 1 km. NV de punctul Dealul Morii 1, la
intretăierea drumului dinspre Unceşti cu drumul Secuieni-Butnăreşti, in apropierea
podului de peste Pârâul Morii, se găseşte o aşezare cucuteniană cu o suprafaţă de cea. 1 ,
5 ha. Materialul arheologic se atlă indeosebi pe botul dealului, l a o adâncime de
aproximativ 0,75 m. În afară de chirpicul unor locuinte s-au cules fragmente ceramice
(roşii-cenuşii in spărtura, cu calcar, reprezentând forme apropiate fazei Cucuteni A),
silex cenuşiu (o lamă şi un nucleu) şi un fragment de râşniţă.
Periegheză - Gh. Dumitroaia şi C.-E. Ursu, 1 997.
25. Sat Siliştea, com. Români

Săpături le sistematice efectuate in anii 2000-200 1 pe "Cetăţuia" de la Siliştea au o
importantă deosebită pentru cunoaşterea bronzului mij lociu din Moldova. Pe baza
cercetarilor din cele două campanii 20 pot fi consemnate următoarele concluzii:
a) aşezarea a fost apărată de un şanţ defensiv, cu o adâncime de peste 3 m şi val;
b) in interiorul aşezării au existat locuinţe de suprafaţă şi vetre, la a căror amenajare
s-a folosit şi gresia existentă pe inălţime. in apropierea cărora s-au găsit fragmente
ceramice, unelte de piatră şi os;
c) pe suprafaţa cercetată au fost surprinse câteva complexe in situ care ar putea fi
datorate unor ritualuri de fundare;
d) au fost identificate trei obiecte de podoabă din cupru (Noppenringe);
e) motivele decorative şi tehnica realizării olăriei sunt specifice culturii Costişa şi
primelor faze ale culturii Monteoru.
Cercetari conduse de N. Bolohan, la care au participat studenti ai FIUAIC laşi.
26. Sat Traian, com. Săbăoani

Săpaturi sistematice efectuate de colega Domnita Hordila (MIR) in punctul " La
Izvoare" , pe vechea vatră a satului Berindeşti. Au fost epuizate secţiunile XI şi X I I şi o
casetă, cercetându-se o locuinta (L 1 4) de la sfârşitul sec. XIV şi inceputul sec. XV şi o
groapa menajera in care s-a gasit o monedă datată in 1 5992 1 •

�"

��

Bolohan, E.R. Munteanu, Gh. Dumitroaia, in CCA-Campania 2000, Suceava, 200 1 , p.
229 şi pl. 6 1 ; N . Bolohan, E.R. Munteanu, in Cultura Costişa în contextul epocii
bron=ului din România (coord. V. Cavruc şi Gh. Dumitroaia), Piatra-Neamt, 200 1 , p.
44-45 şi pl. 5, 6. 37-42.
D. Hordilă. in CCA- Campania 1998, Vaslui, 1 999, p. 1 23.
N.
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27. Sat Valea Seacă, com. Bălţăteşti

Pe Dealul Ciritei, situat la cea. 250 m SV de biserica veche a satului, pe o suprafaţă
de cea. 1 1 2 ha s-au cules fragmente ccramice eneolitice şi chirpic ars care atestă o
locuire cucuteniană.
Periegheză: C.-E. Ursu, 1 998.
28. Sat Văratec, com. Agapia

Pe Dealul Filioru, care reprezintă un pinten montan împădurit cu altitudinea de 6 1 O
m, situat la nord de sat, în apropierea pârâului Zimbrişor, se găsesc urme ale unei locuiri
sporadice ce datează, cu probabilitate, din bronzul timpuriu. Statiunea impresioneaza
prin înălţimea deosebită a dealului pe care se gaseşte, ce-i conferă condiţii de apărare şi
o bună vizibilitate asupra terenului din jur.
Din ceramica culeasă se remarcă două fragmente cu decor tip Be:,;enslrich.
Perieghez11 - Gh. Dumitroaia, 1 998.
29. Sat Vânători-Neamţ, com. Vânători-Neamt

Î n grădina locuitorului Mihai Urzicll s-a gllsit un triplu gros emis de Sigismund al
I I I-lea Vassa in anul 1 590, pentru Polonia. Are următoarele caracteristici: Ag.; D.: 22
mm; G.: 2, 1 g.
Informaţii - D. M ihăilescu, 200 1 .
30. Sat Vlădiceni, com. Bârgăuani

a) Î n anul 1 998 MIPN a achizitionat o monedă romană de la cetaţeanul Florin
Bostan din Budeşti-Făurei, care a gllsit această piesă in punctul " La Cânechişte
de la Antoninus Pius, cu urmatoarele
VIădiceni" Este vorba de un denar .
caracterisitici : Ag.; G.: 2,82 g; D.: 1 8 mm (Cf. R.I.C., III, p. 33, nr. 64, ani i 1 40- 1 43;
H ill, p. 1 86, nr. 339, anul 1 4 1 ).
b) Pe " Bâtcă" s-a găsit alt denar roman
, de la Antoninus Pius. Semnalare
Gh. M ihăilă, 1 998.
Nu lipsit de importanţă este faptul că in aceste două puncte se găsesc aşezări daco
carpice (vezi săpăturile efectuate de M. Alexianu), iar pe teritoriuzl satului au mr.i fost
semnalate descoperiri de monede romane22 •
3 1 . Sat Zăneşti, com. Zăneşti

În vatra satului, in faţa casei locuitorului Constantin Grigore, cu prilejul săpării
şantului pentru conducta de apă, s-au găsit resturi ale unor schelete umane care fac parte,
probabil, dintr-o necropolă din Evul Mediu târziu, eventual inceputul Epocii Moderne.
După mărturiile unuia dintre muncitorii care au săpat şanţul reiese ca ar fi vorba de
două morminte, gllsite la adânc imea de aproximativ 1 ,50 m, din care s-au scos la
suprafaţă doar o parte din oase şi fragmente din lemnul coşciugelor.
Verificare de teren: C.-E. Ursu, 1 997.
2:

V

Mihllilescu-Bîrliba,

Descoperiri de monede antice şi bi=antine

1 970, p. 577-578.
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În intervalul de timp menţionat, specialiştii muzeelor de istorie din Piatra-Neamţ (Gh.
Dumitroaia, C. Preoteasa) şi Roman (V. Ursachi) au participat la efectuarea săpăturilor
arheologice de la Poduri şi împrejurimi23 , Brad2�(jud. Bacău), Şoimeni-Păuleni25(jud.
Harghita) şi Răchiteni2c'(jud laşi), aducând contribuţii importante la investigarea siturilor şi
îmbogăţirea patrimoniului muzeal.
Este evident că descoperirile prezentate mai sus aduc o contribuţie importantă la
cunoaşterea, din punct de vedere arheologic, a teritoriului est-carpatic, toate acestea
urmând a fi valorificate în întregime prin publicare şi expoziţii.

LES RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES DU
DEPARTEMENT DE NEAMŢ (1997-2001)
R�sum�

Dans !'interval de temps mentionne, ont ete faites des recherches de surface, des
foui lles systhematiqucs et on a enregistre diverses decouvertes fortuites d'objets, dans
un tres grand nombres de stations et endroits d'interet archeologique, de 3 1 localites du
departement de Neamţ.
Tout de meme, les specialistes de l ' institution ont contribue â la recherche de
quelques sites archeologiques dans d'autres departements, sous leurs prorpre
coordination ou en collaboration.
Meme si les invcstigat ions archeologiques ont ete plus restraintes que
d'habitude, les materiels et les observations enregistrees emenent une contribution
importante â la connaissance du tPrrit"irP. est-carpatique, en general et du
departement de Neamţ en special.

�)

Mor.ah şi colab., î n CCA -Campania 2000, Suceava, 200 1 , p . 1 90- 1 98; J. Chapman şi
col :1b. î n op. cit., p. 1 0-20.
:� V. Ursachi, in CCA-Campania 1 997, Călăraşi, 1 998, p. 8-9; ldem, in CCA-Campania
1998, Vaslui 1 999, p. 1 5; ldem, in CCA-Campania 2000, Suceava, 200 1 , p. 45-46 .
.,
V. Cavruc, D. Buzea, Gh. Dumitroaia, M. Rotea, in CCA- Campania 1 999, Deva, 2000, p.
1 03- 1 04 şi 1 66- 1 68; V. Cavruc, Noi c·ercetări in aşezarea de la Păuleni (1 999-2000).
Raport preliminar, în Angustia, 5, 2000, p. 93- 1 02; V. Cavruc, Gh. Dumitroai a,
D.

,

Descoperirile aparţinând a.rpectului c·ultural Ciomortan de la Păuleni (Campaniile

'" O.

1 999-2000), in Angustia 5, p. 1 3 1 - 1 54.
Hordilă, V. Ursachi, in CCA - Campania 2000, Suceava, 200 1 , p . 202-203 .
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