SĂPĂTURI

ARHEOLOCiiCE SISTEMATICE

ŞI PERIECiHEZE DIN JUDEŢE LE N EAMT,
BACĂU ŞI SUCEAVA (2002 - 2003)
de Gheorghe Dumitroaia
Cronica din acest volum prezintă, în mod succint, toate cercetările sistematice
efectuate în judeţul Neamţ de către arheologii muzeelor locale (Piatra-Neamţ, Roman,
Târgu Neamţ) şi din instituţii din ţară (Institutul de Arheologie Vasile Pârvan Bucureşti,
Universitatea Al. /. Cuza Iaşi, Universitatea Valahia Târgovişte), trei şantiere din judeţul
Bacău, care sunt coordonate de către specialişti din instituţie sau la care aceştia
colaborează de mai mulţi ani, şi un şantier arheologic din judeţul Suceava, în care am
conlucrat cu colegi de la Universitatea Ştefan cel Mare Suceava şi Muzeul de Istorie a
Bucovinei din Suceava.
Referindu-ne, în mod special, numai la personalul Muzeului de Istorie şi
Arheologie Piatra-Neamţ, putem spune că acesta a obţinut date foarte interesante şi
promiţătoare, ca urmare a săpăturilor sistematice din câteva situri situate în apropierea
izvoarelor de apă sărată din zona de salifer a Moldovei. Necesitatea valorificării unor
observaţii mai vechi şi interesul ştiinţific pe care îl avem faţă de implementarea
proiectului privind exploatarea preistorică a slatinelor, în cadrul căruia participă şi alte
instituţii din ţară şi străinătate, ne-au supus, mai ales în anul 2003, unui travaliu
semnificativ, răsplătit însă cu rezultate notabile.
Cercetările de suprafaţă, deşi au fost mult mai reduse ca altădată, ca urmare a
unor activităţi prioritare, a stării vremii şi a numărului scăzut de arheologi din muzeele
subordonate Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, au avut în obiectiv împrejurimile
mai multor izvoare de apă sărată, care au fost folosite de către comunităţile umane din
toate timpurile.
În continuare trecem în revistă principalele rezultate obţinute, menţionând
localităţile, punctele şi unităţile administrative în care se află acestea, precum şi
cercetătorii şi instituţiile la care aceştia activează. Între timp o parte dintre aceste
cercetări au fost publicate succint în volumul Cronica Cercetărilor Arheologice din
România, apărut în 2003 cu prilejul Sesiunii Naţionale de Rapoarte Arheologice de la
Covasna sau în articole pregătite pentru tipar. Tuturor celor care ne-au oferit informaţii
cu privire la săpături le şi perieghezele efectuate le mulţumim călduros.
wwww.cimec.ro

Gheorghe Dum itroaia

432

Gârcina

Bălţâteşti

Ţolici 1

Ţolici ll

Izvoare de slatină de pe teritoriul judeţului Neamt
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1. Sat Bălţăteşti, corn. Bălţăteşti, jud. Neamţ

În 2002-2003 s-au efectuat noi periegheze în vecinătatea imediată a slatinei
situată la intrarea în sat dinspre Crăcăoani, pe partea stângă a şoselei Piatra-Neamţ Târgu Neamţ. Menţionată de noi într-un articol anterior, slatina de la Bălţăteşti este
exploatată intens şi în prezent de către săteni şi diferite societăţi comerciale din
apropiere. Deşi materialele arheologice găsite la suprafaţă sunt puţine şi relativ recente,
obiectivul menţionat va rămâne în atenţia noastră, urmând a fi inclus în programul
româna-francez de cercetare a izvoarelor de apă sărată din Moldova.
Cercetare de suprafaţă efectuată de către Gh. Dumitroaia, E.-R. Munteanu, C.
Preoteasa şi D. Nicola (CICCC - MIAPN), D. Monah (lAI) şi O. Weller (CNRS).
2. Sat Borşeni, corn. Războieni, jud. Neamţ
În anul 2003, pe malul stâng al pârâului Ruginosu,

în punctul La moară la
cu prilejul lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, comandate de Direcţia
Agricolă Neamţ - făcute fără avizul Ministerului Culturii şi Cultelor - au fost scoase la
iveală numeroase materiale arheologice din sec. II-III d.Hr., de factură carpicli (oale,
străchini, căni, amfore etc. de culoare cenuşie şi roşie, precum şi chirpici), ceramică din
perioada târzie a evului mediu (sec. XVII-XVIII) şi douli morminte de înhumaţie,
nedatate, care se pare că nu aveau inventar.
Informaţii: El. Ciubotaru (DCCPCN Neamţ).
Câmpanu,

3. Sat Brad, corn. Negri, jud. BacAu

Cercetlirile arheologice sistematice din anul 2002 din cunoscuta davă dacică,
situată în punctul La Stâncă, au avut ca obiectiv investigarea unei mici suprafeţe (de 70
m2) de pe malul Siretului, reprezentând un martor dintre secţiunile excavate în anii 1 982 şi
1995 . Au fost cercetate mai multe complexe, dintre care trebuie remarcate câteva locuinţe
suprapuse, evidenţiate de numeroase podine lutuite. Dezvelirea locuinţelor a permis
înregistrarea sistemului de construcţie, mlirimea şi dispunerea lor faţă de alte complexe de
acelaşi fel din aşezare. Una dintre locuinţele de suprafaţă, de dimensiuni mai mari, cu
două încăperi, a fost refăcută de mai multe ori, aşa cum a dovedit-o podeaua sa. Au mai
fost cercetate nouă gropi, de provizii sau menajere, remarcabile dovedindu-se complexele
1 , 3 şi 5, în care s-au glisit oase de animale şi peşte, ceramică dacicli, resturi de vetre,
cenuşă, chirpici ars provenind de la locuinţe, unelte de os, piatră, bronz şi fier. Din
cimitirul medieval de pe acropolă s-a dezvelit doar un mormânt, malul abrupt al Siretului
impunând folosirea cu maximă prudenţă a terenului pentru înhumări. În anul 2003 nu s-au
făcut săpături în situ! de la Brad din cauza lipsei forţei de muncă.
Slipături sistematice: V. Ursachi (MIR).
4. Sat Costişa, corn. Costişa, jud. Neamţ
În anul 2002 săpliturile au avut loc în

sectorul de sud-vest al Cetăţuii,
deschizându-se iniţial trei casete cu dimensiunile de 4 x 4 m, după desfiinţarea
martorilor dintre acestea obţinându-se o suprafaţă de 14 x 1 4 m, care a fost excavată
până la aproape 0,60 m adâncime. Sub solul vegetal s-a cercetat o depunere de
aproximativ 0,35-0,40 m grosime, de culoare cenuşie, ce conţinea ceramicli Monteoru
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lc2-lc 1 şi Costişa, predominantă fiind cea aparţinând primei civilizaţii menţionalr
Ceramica Costişa a apărut îndeosebi sub pietrele care se aflau în această depunere. Suh
stratul arheologic de epoca bronzului a fost interceptat un nivel de culoare cafemr.
compact, ce conţinea ceramică precucuteniană.
În 2003 în zona de sud-vest a platoului a fost deschisă o secţiune '"
dimensiunile 10 x 8 m, notată S. 111/03. Secţiunea se afla în pantă uşoară de la nord l•
sud şi în pantă accentuată de la est spre vest. Principalul obiectiv urmărit în cun;ul
acestei campanii a fost completarea datelor referitoare la depunerea din epoca bronzului
La adâncimea de 0,25-0,30 m au apărut pietre, însă în porţiunile dinspre panll .
unde stratul vegetal era mai subţire, acestea se aflau la 0,05-0, 10 m sub iarbă. Pietrele er111
răspândite pe o mare parte a S. III, în strat gros de cea. 0,15 m. Printre ele au fost ga.'itlr
vase întregi sau întregibile şi fragmente ceramice Monteoru Ic2-Ic1 , fragmente cerami'r
Costişa (în proporţie mult mai mică faţă de cele Monteoru), bucăţi disparate de crustă dt
vatră, bucăţi de chirpici, unele arse până la vitrifiere, obiecte din bronz, piatră, lut şi o•.
oase de animale. Depunerea Monteoru conţinea şi două vetre a căror bază de construcllf
era la acelaşi nivel cu baza stratului de pietre. Lângă cele două vetre se aflau fragmenk
din vase Monteoru decorate în stil Ic2. Sub stratul de pietre şi sub cele două vetre au fo..
găsite aglomerări de fragmente ceramice de tip Costişa, bucăţi de chirpici cu amprente dt
pari, obiecte din os. Fragmentele Costişa, chirpicii şi oasele stăteau în acelaşi pământ dt
culoare cenuşie, care conţinea şi complexele Monteoru.
Săpăturile au fost oprite după ce a fost desenată suprafaţa cu aglomerările dt
cioburi Costişa şi adunate pe complexe şi carouri materialele arheologice aflate la acest nivel.
Săpături sistematice: A. Popescu, R. Băjenaru şi C. Ştefan (IAB).
5. Sat Crăcăoani, corn. Crăcăoani, jud. Neamţ

În noiembrie 2003 a fost localizată slatina de pe teritoriul satului, de către D
Monah şi O. Weller, trecându-se în revistă principalele sale coordonate şi informaţii dt
natură etnoarheologică, culese de la săteni. Obiectivul va rămâne în atenţia noastrA .
fiind inclus pe lista izvoarelor de apă sărată care ar fi putut fi exploatate în preistorie.
6. Sat Cucuieţi, corn. Solonţ, jud. Bacău
a) Slatina Veche

Situ! arheologic care a stat în centrul atenţiei se găseşte în punctul Slati1111
semnalarea sa datorându-se inginerului Vladimir Ştefănescu din Moineşti. Cu
prilejul perieghezei efectuate în 2002 s-au cules materiale ceramice care dovedeau
prezenţa unor comunităţi străvechi. Acestea şi situaţia oarecum identică cu cea de ID
Lunea Poiana Slatinei determinându-ne să solicităm autorizarea de săpături sistematice.
Săpăturile întreprinse în vara anului 2003 au constat în secţionarea
longitudinală a sectorului neafectat de alunecările de teren, eroziuni şi intervenţiile
antropice lângă izvorul de terasă. Secţiunea 1, de 14 x 2 m, a fost trasată pe movila mai
apropiată de fântână, iar secţiunea II, de 7 x 2 m, având aceeaşi orientare pe direcţia est·
vest ca şi prima, a fost trasată ceva mai sus la cea. 5 m de aceasta, profilul său sudic
fiind pe direcţia profilului de nord al primului şanţ.
Veche,

-
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Succesiunea stratigrafică este aproximativ aceeaşi în cele două secţiuni, cu
specificarea că S. II oferă o situaţie mai clară, panta fiind în această porţiune mai puţin
accentuată şi nivelurile mergând, pe o porţiune însemnată, relativ drept. S-a constatat că:
1 . stratul vegetal de culoare brun-cafenie are consistenţă prăfoasă şi o grosime de 0,05-0, 15
m, conţinând o cantitate însemnată de ceramică fragmentară, preistorică şi modernă;
2. următorul strat, de aceeaşi culoare, conţine materiale arheologice amestecate din mai
multe epoci (neo-eneolitic, epoca bronzului, a doua epocă a fierului, epoca modernă),
reprezentând rezultatul alunecărilor pantei de-a lungul timpului;
3. între - 0, 10 (în capătul de vest) şi - 0,30 (spre est) în S. 1 şi Ia - 1 ,20 m în S. II se
observă un nivel de consistenţă mai dură, compus din straturi succesive de cenuşă şi
pământ ars, de culoare neagră-maronie, conţinând fragmente ceramice din epoca
bronzului - cultura Costişa-Komarovo;
4. nivelul Costişa-Komarovo suprapune o depunere argiloasă, de culoare brun-cafenie,
de consistenţă dură, aparţinând neo-eneoliticului - cultura Cucuteni, faza A;
5. primul nivel de frecventare de la Slatina Veche, aflat imediat deasupra lutului galben,
steril, de aceeaşi consistenţă ca şi nivelul Cucuteni, dar de culoare ceva mai galbenă,
conţine materiale specifice culturii Precucuteni, faza III.
Singura categorie de vestigii descoperită în staţiunea de Ia Cucuieţi-Slatina
Veche o constituie ceramica, care este extrem de fragmentară. Trebuie remarcat faptul
că deşi în al doilea nivel au fost identificate şi materiale arheologice aparţinând epocii
fierului (La Tene-ul geto-dacic) şi epocii moderne, nu există un nivel propriu-zis din
nici una din aceste epoci. De asemenea, o analiză preliminară a ceramicii indică
preponderenta printre tipurile de vase a formelor largi şi a celor de dimensiuni medii.
Consistenţa şi modul de formare a principalei depuneri arheologice de aici cea aparţinând epocii bronzului - alături de tipurile de vase descoperite îşi găsesc
analogii în staţiunea de la Lunea-Poiana Slatinei. Este vorba, aşadar, de acelaşi tip de
aşezare sezonieră, folosită pentru exploatarea resurselor naturale.
Colectivul de cercetare a fost format din: E.-R. Munteanu, D. Nicola, C.
Preoteasa, D. Monah şi Gh. Dumitroaia (responsabil de şantier).
În perioada desmşurării săpăturilor arheologice de la Slatina Veche, au foşt
întreprinse şi unele cercetări de suprafaţă în apropierea altor fântâni de slatină, de Ia
Pădurăreni (Fântâna din sat), Salonţ (Slatina Fundoaia) şi Sărata (jud. Bacău). Doar în
preajma fântânii de slatină de Ia Pădurăreni-sat au mai fost identificate resturi arheologice
care indică o folosire a acestei surse de sare într-o perioadă mai mare de timp.
b) Fântâna de slatină din sat

În centrul cătunului Pădurăreni, care este înglobat satului Cucuieţi, pe
proprietatea lui Constantin Păduraru, se află o slatină amenajată, exploatată de către
localnici, lângă care au fost observate foarte multe fragmente ceramice, de mici
dimensiuni, care datează cel puţin din epoca modernă. Acest izvor, ce conţine rnult sulf,
se găseşte pe partea de nord-est a Dealului Osoi 1 Pădurăreni. Nu este exclus ca în
apropiere să se găsească urme ale unor depuneri preistorice, cu toate că amenajările
gospodăreşti au schimbat semnificativ configuraţia terenului.
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Cucuieţi-Slatina Veche

Poduri-Dealul Ghindaru

Prohozeşti

Cucuieţi-Fântdna din sat
Izvoare de slatină şi aşezări preistorice din judeţul Bacău
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Cercetliri de suprafaţli efectuate de clitre colectivul de cercetare al sitului din
punctul Slatina Veche.
7. Sat Dulceşti, corn. Dulceşti, jud. Neamţ
a) Dealul Lui Stan

De pe suprafaţa dealului au fost culese foarte multe fragmente ceramice şi
topoare de piatrli aparţinând unei faze neprecizate a culturii Cucuteni.
b) Humărie

În acest punct au fost găsite fragmente ceramice din secolele II-III d.Hr., de
culoare cenuşie sau roşie, lucrate Ia roată.
Aceste aşezări, deşi fuseseră cunoscute anterior, nu au fost consemnate în
repertoriile publicate până în prezent.
Periegheză efectuată de R. Butnariu şi G. Hânceanu (MIR).
8. Sat Gârcina, corn. Gârcina, jud. Neamţ

La baza versantului de nord al Dealului Cozla, în apropierea unui pârâiaş care
marchează hotarul dintre localităţile Gârcina şi Cuiejdi, într-o zonă accidentatli, parţial
împădurită în prezent, se găseşte un izvor de slatinli a cărei apă este folosită de locuitorii
satelor menţionate. Periegheza efectuată în anul 2003 nu a prilejuit descoperirea unei
staţiuni arheologice concrete, dar ţinând cont de vecinlitatea siturilor preistorice şi
dacice din partea opusli a dealului, de pe teritoriul municipiului Piatra-Neamţ, obiectivul
la care facem referire necesită atenţie şi în continuare.
Periegheză: Gh. Dumitroaia, E.-R. Munteanu, C. Preoteasa şi D. Nicola.
9. Sat Girov, corn. Girov, jud. Neamţ

Lucrlirile de desecări din 2003, fhcute în punctul Ferma Văleni, au dus la
descoperirea a numeroase fragmente de chirpici ars şi ceramică de factură daco-carpică
(sec. II-III d.Hr.) şi din evul mediu.
Informaţii: El. Ciubotaru.
10. Sat Lunea, corn. Vânători-Neamţ, jud. Neamţ

Cercetările sistematice efectuate în anul 2002 în situl din Poiana Slatinei se
înscriu într-un proiect mai amplu, care are ca subiect cunoaşterea modului în care au
fost exploatate izvoarele de apă sărată în preistorie, ce urmează a fi realizat împreună cu
colegii din ţară şi străinătate.
În marginea estică a zonei B a fost epuizată Secţiunea X, cu dimensiunile de
24 x 2 m, adâncită parţial în 2001 . Trasată pe un teren în pantă uşoară, S. X nu a oferit,
asemenea secţiunii III din partea centrală a zonei, o situaţie stratigrafică coerentă, nici
material arheologic concludent. Depunerea antropică, interceptată sub un consistent
strat de plimânt adus de aluviuni din partea înaltă a terenului, este destul de subţire
(conţine îndeosebi fragmente ceramice cucuteniene, din rândul cărora se remarcă câteva
briquetages), urmele de vatră, arsura. şi cenuşă fiind puţine. Tot în zona B au fost
verificate anomaliile magnetometrice sesizate în anul 2000 . Au fost deschise două
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casete (Tr. 3-02 şi Tr. 4-02), de dimensiuni reduse (2 x 4 m şi, respectiv, 3 x 4 m ). 1 " ''"
adâncirea cărora nu s-a constatat decât faptul că solul vegetal este urmat de un s1 r111 •
pământ steril, galben , de consistenţă Iutoasă. S-au descoperit doar puţine frag nM"n•
ceramice şi un topor fragmentar din piatră, greu de încadrat din punct de vedere cul r u• •1
şi cronologi c. Aproximativ în centrul zonei A a staţiunii, a fost trasată, pe mo rh ot �
strati grafic dintre S. Il şi S. VII, o casetă (Cas. 1 -02) cu dimensiunile de 2,50 x 2. 50 '"
Cercetarea acestei mici suprafeţe a permis compl etarea p rofilului stratigrafic al zone1 A
constatându-se că în acest sector grosimea depunerii Startevo-Criş atinge 1 ,50 m.
Nivelul arheologic care aparţine acestei culturi, poate cel mai consis tent 1""
care îl cunoaştem în prezent pentru neoliticul timpuriu din estul României, este fornw•
din straturi succesi ve de mici rămăşiţe de vetre, arsură, cenuşă, cărbuni şi o lllA• •
canti tate de fragmente ceramice. După aspectul şi structura descoperirilor se po111..
spune că în fazele finale ale culturii Criş, în zona A a a vut loc 0 intensă activi tate a urM"•
comunităţi care s-a ocupat cu obţinerea sării prin fi erberea slatinei din izvor2ul !1111
preaj mă. Cu suprafeţe care au forme neregul ate şi dimensiuni de maximum 1 m , a).a
zisele vetre sunt greu de urmărit în săpătură, atât datorită desimii şi structurii lor, cfi r 1•
răvăşirilor care au avut loc la vremea respecti vă sau mai târziu. Folosite doar aiUik •
când condiţiile meteorologice erau favorabi le, şi în mod evident în anotimpun lr
călduroase, pe vetrele fără structură erau aşezate îndeosebi vase cu gura largă, în corr
era fiartă slatina până Ia starea de huscă, care după uscarea definitivă era transmisa. L· u
siguranţă, către comunităţile aflate la distanţă. Nivelurile mai recente, precum şi partCA
superioară a depunerii neolitice timpurii, au fost perturbate de gropi, în strat tiirkl
amestecate fragmente ceramice aparţinând culturilor Startevo-Criş, Precucuteni şi dm
secolele X-XII. La baza depunerii primei culturi neolitice, în jurul adânci mii de 2 m in
pământul steril, a fost observ�tă o groapă cu diametru ! de aproximativ 2,30 m, a care•
desti naţie nu poate fi precr zată, deocamdată. Cercetarea acestui compl ex a fmr
întreruptă la - 4, 10 m adâncime, în principal datorită ape i infiltrate, care s-a doved it a 1 1
sărată. Materialul ceramic recuperat din groapă este s pecific culturii Startevo-Criş � �
este de aceeaşi factură cu cel găsit în depunerea obişnuită. Din punct de vedere o i
calităţii pastei, ceramica Criş găsită în Cas. 1-02 poate fi grupată în trei categori r.
inegale cantitativ. Ceramica foarte fină, lucrată din lut bine ales, arsă Ia cenuşi u-gălbu i
sau maroniu-cenuşi u, este acoperită cel mai adesea cu un slip roşiatic . Predominll
formele globulare sau cu tendinţe de bitronconism, mai ales cupele cu fundul inelar,
pereţi i subţiri şi marginile drepte. Ca decor pot fi remarcate inciziile fine, în reţea, zi g 
zag sau în diagonală, dar şi motivele pictate cu alb sau negru, reprezentând linii simple
sau în reţea, triungh iuri, spirale sau buline. Ceramica fină, în cantitate mult mai mare,
reprezintă îndeosebi cupe tronconice, străchini sau fructiere cu angobă gălbuie sau
ciocolatie, pe care se află uneori linii pictate cu alb sau negru. Ceramica grosieră
constitui e peste 50% din cantitatea fragmentelor recoltate, este Ia fel de bine conservata
datorită cenuşii în care s-a păstrat şi este reprezentată îndeosebi de vase mari, lucrate din
pastă ce conţine resturi organice (paie şi pleavă) , nisip şi chiar cioburi pisate. Predomină
fructierele şi vasele globulare, cu funduri masive, plate şi cu pereţii groşi. Suprafaţa
exterioară este în general fără decor; atunci când acesta există el reprezi ntă alveole,
apăsări, ciupituri, ornamente în relief, barbotină sau perforaţii. Ţinând cont de trăsăturile
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ceramica descoperita permite încadrarea depunerii cercetate în fazele
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t l. Sat Luncani, corn. Mărgineni, jud. Bacău
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În anul 2002 . dupa săparea - fără autorizaţie - şanţului colector al apelor
.
inta mănăstirii, care a prilejuit găsirea unui depozit de vase de bucătărie
p�uvta1e d 1"� inc în secolul al XVIII-lea, s-a efectuat un sondaj de verificare. Lângă şanţul
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dm meta1'
at până Ia 1 ,80 m adâncime, situat foarte aproape de zidul cerdacului din faţa
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dm �cest 0biectiprea multe informaţii cu privire la situaţia arheologică existentă.
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Lunea-Poiana Slatinii

Oglinzi-Izvorul Corugea

Târgu-Neamt-Pometea
Izvoare de apă sărată şi aşezări din zona Târgu-Neamt
wwww.cimec.ro

Săpături arheologice din judeţele Neamţ, Bacău şi Suceava
C.

441

Sondaj arheologic efectuat de V. Josanu (MI ETN), din colectiv făcând parte
Asăvoaie ( l A I ) şi Gh. Dum itroaia.

13. Sat Negriteşti, corn. Podoleni, jud. Neamt
Î n vara anului 2003 a fost efectuată o nouă recunoaştere a slatinei satului, acolo
unde în 1 99 1 am efectuat un m ic sondaj de informare, prilej cu care a fost identificată o
depunere arheologică care conţine resturi de arsură şi fragmente ceramice din secolele IV
III î.Hr. S-au înregistrat unele date referitoare la coordonatele şi specificul izvorului de apă
sărată, la împrejurimi, precum şi informaţii de natură etnoarheologică.
Cercetare de teren: Gh. Dum itroaia. O. Weller şi M. A lexianu (UA IC).
14. M un. Piatra-Neamţ, j ud. Neamţ

a) Poiana Cireşu/ui
Î n anii 2002-2003 au continuat cercetările sistematice în situl paleolitic din
Poiana Cireşului. În prima campanie s-a trasat secţiunea IV, de 3 x 4 m , iar în cea de-a
doua sectiunea V, de 3 x 32 m, care a fost plasată în partea de vest şi est a secţiun i i
1 1 11200 1 . Î ntreprinsă c u minuţiozitate şi profesional ism. săpătura a urmărit dezvel irea
plan imetrică a diferitelor straturi de locuire şi înregistrarea fidelă a relaţi ilor d intre
artefacte şi structurile care s-au mai păstrat, fiind recuperat întregul material arheologic
şi prelevate eşantioane palinologice şi probe pentru datări 14C. Stratigrafia geologică a
situ lui poate fi urmărită de-a lungul a şapte depozite diferite, care se succed de la
aproximativ 4 m până la n ivelul de călcare actual, dintre care u ltimele trei (7, 6 şi 5)
contin materiale atribuite neoliticului timpuriu (cultura Star�evo-Criş). D intre depozitele
paleolitice, cel mai bogat este cel situat între 1 ,70 m şi 2. 1 0 m adânci me, care cuprinde
cel putin trei n i veluri de locuire gravetiană, în care s-au cercetat resturi de vetre şi s-au
recuperat materiale l itice şi faunistice, coloranţi m inerali şi resturi de răşină, piese de
artă mobil ieră, galeţi plaţi etc.
Rezultatele deosebite obţinute de către colectivul condus de prof. univ. dr. M .
Cârciumaru (UVT) vor contribui, cu siguranţă, la reliefarea importantei aşezări din
Poiana Cireşului pentru paleoliticul din România.
-

b) Scirata
Î n anul 2003 a fost revăzut izvorul de slatină situat în anexa Sărata, prilej cu
care au fost înregistrate coordonatele şi speci ficul obiectivului, precum şi unele
informaţii de natură etnoarheologică. Cu siguranţă, această sursă de apă sărată a fost
exploatată de comun ităţile preistorice şi protoistorice din zonă, drept pentru care
cercetarea va continua.
Periegheză întreprinsă de M. Alexianu şi O. Weller.
1 5. Sat Poduri, corn. Poduri, j ud. Bacău
Cercetările din anul 2002, cu toate că au fost foarte mult îngreunate de timpul
nefavorabil, au perm is înregistrarea unor informat i i şi materiale importante. Î n Cas. A
s-a finalizat i nvestigarea L. 73b (cu d i mensiunile de I l x 5 m), datată în etapa Cucuteni
A d . Deşi a avut un inventar sărăcăcios (lame de silex şi un vas in situ), această locuinţă
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a oferit date preţioase referitoare la sistemul de amenajare a platformei, a gropilor
pentru stâlpii de susţinere (de până la 30 cm grosime) şi a ritului de fundare (constând
din două răzuitoare pe lamă neutilizate, din silex balcanic, dispuse în sens invers, la
distanţă apropiată unul faţă de celălalt, depuse între lipiturile platformei). În Cas. B s-a
degajat pământul care suprapunea L. 75, locuinţă cu etaj datată în etapa B 1 a culturii
Cucuteni. În cadrul ei s-a descoperit un complex de 2 1 de vase, în mare parte pictate,
dintre care unele arse secundar, situate în spaţiul dintre două vetre. Materialele
faunistice recoltate evidenţiază prezenţa mai multor specii de animale domestice.
Î n anul 2003 s-a săpat exclusiv în Cas. A, unde a fost terminată investigarea
complexului de locuinţe nr. 73, datat în etapa Cucuteni A�o prin demontarea integrală a
L. 73d. În interiorul acesteia au fost realizate două vetre, amplasate probabil în doull
încăperi. Prima dintre ele, prevăzută cu o gardină şi având o singură fază de utilizare, a
fost distrusă în cea mai mare parte de o groapă de braconaj. Cea de-a doua însa.
reprezenta o structură de combustie complexa. Aceasta fusese realizată pe o porţiune
cruţată din platformă, iar patul său de amenajare era constituit dintr-un strat consistent
de chirpici arşi la roşu-cărămiziu, proveniţi dintr-o altă construcţie. Vatra avea doull
faze de utilizare, ultima fiind rezultatul unei refaceri, şi era prevăzută cu o gardinll
�roasă de cea. 1 0- 1 5 cm. Şi aceasta era tăiată de o groapă, provenită însă din vechime.
In apropierea sa, sub o aglomerare de pietre de râu, a fost găsit un vas de cult ars
secundar, de forma unui castron, dar prevăzut în interior cu un fel de postament masiv,
circular în secţiune, pe care se făcea probabil focul în cadrul unor ceremonialuri.
Amintim faptul că în interiorul L. 73d, în anul 2000 a fost descoperită, în apropierea
celei din urmă vetre, o casetă lut, de formă rectangulară, tăiată de o groapă, în care erau
depozitate numeroase vase de uz comun.
De asemenea, au fost demontate două amenajari de lut, prevăzute probabil
doar cu un acoperiş şi lipsite de pereţi, pe care au fost construite vetre. Una dintre vetre
era simplă, din lut curat, avea o singură fază de utilizare şi era lipsită de gardină. Pe una
dintre amenajări au fost ridicate două vetre, mai complexe, a căror gardinll făcea corp
comun la unul dintre colţuri. Acestea aveau mai multe faze de utilizare şi prezentau
refaceri succesive. Patul lor de amenajare consta din lut amestecat cu pietre şi plăcute
provenite fie de la alte vetre, deja distruse, fie de la fazele anterioare de utilizare a lor. Şi
aceste vetre erau tăiate de gropi posterioare.
Cercetarea unei locuinţe datate tot în etapa Cucuteni A 1 a prilejuit scoaterea
la iveală a unui nou complex de vase, asemănător celui descoperit în L. 73d. Se pare cii
şi acestea erau depozitate tot într-o casetă de lut. Deocamdată, această construcţie a fost
investigată doar parţial.
În urma săpăturilor a fost recuperate un mare număr de fragmente ceramice.
piese de silex şi oase de animale.
Totodată s-a continuat dezvelirea unor structuri de locuire din etapa Cucuteni
A2, care vor fi cercetate în campaniile viitoare.
Colectivul de cercetare a fost format din: D. Monah (responsabil de şantier),
Gh. Dumitroaia, C. Preoteasa, E.-R. Munteanu, D. Nicola, D. Garvăn (FCM III), C.
Bem (MNIR), A. Bălăşescu, C. Haită şi V. Radu (CNCP - MNIR).
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16. Mun. Roman, jud. Neamţ

Săpliturile sistematice din anul 2003, efectuate la Episcopie au avut ca scop
depistarea amplasamentului vechii biserici din secolul al XIV-lea, ctitorie a domnitorului
Roman Muşat. Cele trei casete trasate în dreptul absidelor, altarului şi naosului, precum şi
la baza contrafortului dintre naos şi pronaos ale bisericii actuale au permis identificarea
unor elemente inedite. S-a demonstrat existenţa unei temelii mai vechi ale bisericii care
ajunge până la aproximativ 3 m adâncime, tlcutli din blocuri de gresie, zidite cu mortar
făcut din var şi nisip, cu o grosime ce depăşeşte cu mult dimensiunile actualei biserici
episcopale. Se poate spune că Petru Rareş a construit actuala biserică pe temeliile uneia
mai vechi, dar nu la dimensiunile iniţiale, actualul edificiu fiind mai mic. În jurul bisericii
au fost depistate 40 de morminte de înhumaţie, datate din secolul al XIV-lea până în
secolul XX. Situate în partea de nord a catedralei, unde s-a trasat un şanţ cu dimensiunile
de 36 x 2 m, mormintele au avut un inventar destul de sărac, ce constă în special din
obiecte de podoabă sau piese vestimentare. Limita de nord a cimitirului este marcată de
existenţa unei construcţii civile, bine delimitată stratigrafic.
Cercetări efectuate de V. Ursachi şi G. Hânceanu.
17. Sat Sllbăoani, corn. Săbăoani, jud. Neamţ

Î n lunile septembrie-octombrie 2003 au fost reluate cercetările sistematice
din aşezarea şi necropola aparţinând culturii Sântana de Mureş din punctul LA Izvoare.
Au fost trasate trei secţiuni cu dimensiunile de 26 x 2,5 m, 2 1 x 2 m şi 20 x 2 m, în
scopul delimitării necropolei care a fost investigatii în anii anteriori. În secţiunile săpate
au fost surprinse materiale datate în eneolitic, epoca bronzului, Hallsttat, secolele II-III,
VI-VII şi XIV-XV. În nivelul carpic a fost descoperită o monedă imperială romană,
pentru perioada formării poporului român au fost semnalate câteva bordeie, iar din evul
mediu au fost cercetate câteva cuptoare pentru pâine şi gropi menajere.
Săpături efectuate de V. Ursachi şi G. Hânceanu.
18. Sat Săcuţa, corn. Boroaia, jud. Suceava

La nord de zlicământul de sare şi izvoarele de slatină de la Oglinzi şi Poiana,
Uud. Neamţ), pe teritoriul ocolului silvic Boroaia, la bna dealului Săcuţa şi la
aproximativ 3 m de pârâul cu acelaşi nume se află un izvor de apă sărată folosit relativ
intens de către oamenii din partea locului. La aproximativ 1 5 m de sursa de slatină se
găseşte o mică înălţime, probabil antropicli, care conţine în partea superioară un strat de
culoare cenuşie, de cea. 0,20 m grosime, cu resturi de cărbune şi pigmenţi de ceramică.
Amenajată cu ghizdele din bârne, fântâna de la Săcuţa este asemănătoare tuturor
celorlalte slatine din zona subcarpatică a Moldovei. Deşi se află pe un teren împădurit,
cu accesibilitate redusă, la depărtare de situri arheologice cunoscute, obiectivul de aici
ar putea oferi informaţii preţioase cu privire la exploatarea preistoricA şi protoistoricli a
sării din această parte a ţării.
Perieghezli efectuată de Gh. Dumitroaia, E.-R. Munteanu şi D. Nicola.
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19. Sat Sărata, corn. Solonţ, jud. Bacău

În marginea pădurii, foarte aproape de malul pârâului cu apă dulce se găseşte
Slatina Fundoaia, al cărei izvor a fost reamenajat după mai mulţi ani de părăsire. Având o
împrejmuire tacută din piatră clădită, slatina pare să fi fost folosită doar în perioada moderna.
Deşi nu au fost depistate resturi arheologice mai vechi, nu este exclusă exploatarea acestei
surse încă din antichitate, cercetările viitoare urmând a elucida acest aspect.
Periegheză: E.-R. Munteanu, C. Preoteasa şi D. Nicola - 2002-2003.
20. Sat Siliştea, corn. Români, jud. Neamţ
În anul 2002 au fost reluate cercetările în S. 1 şi au fost trasate alte două casete:
a şi /), de 4 x 4 m. Secţiunea 1 a fost adâncită în zona carourilor 10- 15, până la - 0,90 m, in

cadrul lor apărând două straturi compacte de gresie. Resturile arheologice care s-au gllsit
d!.tre extremitatea nordică a secţiunii reprezintă ceramică tipică Costişa, o verigă de bronz
şi materiale osteologice. În Cas. a s-au gllsit plăci de mari dimensiuni din acelaşi tip de
gresie, care ar putea aparţine unei structuri de locuire. Materialul este predominant
Costişa, dar s-a gllsit şi un fragment dintr-o toartă Monteoru Ic2. Caseta f3 a fost deschisa
pentru a verifica eventuala prelungire, spre nord, a structurii de locuire apărută în Cas. a.
Sub stratul vegetal, variind ca grosime de la 0, 1 3 până la 0,69 m, s-a identificat stratul
arheologic propriu-zis, cu grosimea de aproape 0,30 m, care conţinea fragmente de gresie.
oase, ceramică fragmentară Costişa, o toartă Monteoru lc2 şi un buton de bronz.
În anul 2003 s-a prelungit S. 1 spre nord-nord-vest cu încă trei carouri şi
jumătate (7 x 2 m), s-au deschis două casete de control in pădure, la 1 6 m est de aceasta
(CTRL. 4 - 4 x 2 m - şi CTRL. 5 - 2 x 2 m) şi s-au mai săpat încă trei casete (4 x 4 m),
una dintre ele în prelungirea Cas. a din 2002, fără a se păstra martorul stratigrafic.
Cercetări sistematice: N. Bolohan - responsabil (UAIC), G. Bilavschi (lAI),
C. Creţu şi FI. Măţău (UAIC).
21. Oraş Solca, jud. Suceava
a) Slatina Mare

Săpăturile sistematice şi perieghezele efectuate în preajma izvoarelor de ap:l
sărată din Moldova, care au luat o amploare deosebită în ultimii ani, impun clarificarea
situaţiei arheologice existente la Slatina Mare. După cum se cunoaşte, în urma unicului
sondaj întreprins în 1968 de către M. lgnat, s-a afirmat cu tărie, în dese rânduri, că aici ar
exista cele mai vechi briquetages din Europa, atribuite în 1977, de către N. Ursulescu,
neoliticului timpuriu (cultura Star�evo-Criş). Cum observaţiile noastre de la Lunea,
judeţul Neamţ nu coincideau cu demonstraţia domniei sale, întrucât am descoperit
briquetages doar în nivelul Cucuteni, astfel de piese lipsind din depunerile Star�evo-Criş
din zona A, precum şi din depunerile neolitice timpurii din zona B din Poiana Slatinei şi
de la Oglinzi-Băi, eram foarte interesaţi de verificarea situaţiei de la Salca. Prilejul s-a ivit
în anul 2003, când - prin amabilitatea profesorilor M. lgnat şi D. Boghian - am fost
acceptaţi să participăm la săpăturile, susţinute în întregime, logistic şi metodologie, de
către un colectiv de arheologi din cadrul Muzeului de Istorie şi Arheologie Piatra-Neam!
şi colegul dr. D. Monah. Campania din luna august 2003 a avut ca scop determinarea
perioadelor şi epocilor istorice în care a fost exploatată sursa de apă sărată şi stabilirea
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unei stratigrafii cât mai exacte a nivelurilor arheologice din apropierea fântânii. Interesul
nostru a devenit cu atât mai mare, cu cât, anterior începerii săpăturilor, în luna iunie, am
făcut o recunoaştere de teren, prilej cu care am recoltat, de pe întreaga suprafaţă a poienii
în care se află slatina numai materiale ceramice care aparţin eneoliticului, resturi de tip
Startevo-Criş, din epoca bronzului şi Hallsttat nefiind depistate.
Noile săpături de pe Dealul Cociniş au debutat cu trasarea secţiunii I, la o
distanţă de 10,5 m nord-vest de fântâna de slatină. După îndepărtarea stratului vegetal
s-a observat că acesta consta în pământ de culoare brun-cafenie, cu puţine fragmente
ceramice neo-eneolitice şi de epocă modernă, identificate mai ales spre estul secţiunii
(la baza pantei). În carourile 1 -3 la - 0, 10 m a fost identificat un pavaj de pietre, aşezate
în mai multe straturi, a căror grosime era de 0,20-0,30 m. În restul carourilor nivelul
arheologic a apărut la - 0,30 m, pământul fiind cafeniu închis de consistenţă dură, fără a
se observa diferenţe mari de culoare între stratul vegetal şi cel arheologic. Materialul
arheologic recoltat din acest strat este extrem de fragmentat, evidenţiindu-se prezenta
masivă a ceramicii Cucuteni C, însoţită de numeroase fragmente de briquetages, unele
fragmente Cucuteni B din pastă fină şi ceramică modernă (smălţuită, roşie). Sporadic au
fost observate şi fragmente ceramice care ar putea proveni din epoca bronzului.
După îndepărtarea pavajului din primele trei carouri, nivelul arheologic a fost
evidenţiat la - 0,60 m, prin identificarea pe fundul şanţului şi pe profilul de sud, în
caroul 1 , a unei gropi cu diametrul de cea. 1 m, conţinând pământ de culoare neagră şi
fragmente de lemn carbonizat. Nivelul din care pornea groapa era de culoare brun
cafenie, cu o puternică pigmentaţie roşiatică datorată numărului mare de fragmente
ceramice mărunte aflate în compoziţia sa, atribuite fazei Cucuteni B. De remarcat şi în
această zonă prezenta a sute de fragmente de briquetages şi ceramică Cucuteni C, ca şi
în cazul depunerii scurse pe pantă.
In caroul 7, la - 0,80 m a fost evidenţiată o groapă conţinând pământ mai
negru şi mai multe fragmente de lemn, dintre care unele arse. Din groapă izvora apă
sărată. În partea centrală a S. I, culoarea solului se schimbă devenind negru-lutos la
adâncimea de cea. 1 m, materialul arheologic fiind mai puţin frecvent de la - 0,60 la 0,90 m, unde au apărut mai multe lentile de lut galben, care urmau în general trama
movilei. În acest strat materialul arheologic identificat este preponderent de factură
Cucuteni C, alături de care apar şi fragmente ceramice Cucuteni B.
În caroul 6, la adânc imea de - 1 ,20 m a apărut o lentilă de pământ de culoare
neagră, suprapusă de o lentilă cu grosimea de 0,20 m, de culoare gri-cenuşie, cu textura
foarte fină. În Ientila de culoare neagră au fost observate mai multe bucăţi de crengi şi
nuiele împletite. Din această zonă au fost recoltaţi mai mulţi stâlpi fragmentari, ascuţiţi
la vârf, aşezaţi pe mai multe rânduri, în legătură cu împletiturile de nuiele, ceea ce pare
să ateste existenta unor întărituri relativ recente menite să sprijine marginea terasei. În
pământul de culoare neagră au fost descoperite trei fragmente ceramice, lucrate Ia roată,
de factură medievală (probabil sec. XVII-XVIII). În construcţia menţionată, în afara
stâlpilor şi a nuielelor au fost observate şi pietre de mărime diferită. Vârfurile stâlpilor
erau înfipte în lutul de culoare vineţie, apoi galben, steril arheologic.
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Solca-Siatina Mare

Solca-Siatina de pe islaz

Slicuţa
Izvoare de slatină de pe teritoriul judeţului Suceava
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in capătul de est al secţiunii, la 1 ,50 m a apărut, de asemenea, o adâncitură
cu pământ de culoare neagră, care însă datorită acumulări i apei de ploaie în ultimele zi le
de cercetare, nu a mai putut fi săpată în întregime.
Săpăturile de la Solca, executate cu toată atenţia şi respectul cuvenit
predecesori lor, nu au oferit deocamdată materiale arheologice mai vechi de faza 8 a
culturii Cucuteni, ceea ce ar corespunde nu doar rezervei exprimate de noi pe baza
descoperiri lor de la Lunea, cât mai ales materialului arheo logic existent la Suceava şi
proven it din săpăturile vechi. Pe baza observaţi i lor din teren ş i a vestig i i lor cu lese,
precizăm că la Solca-Slatina Mare nu sunt atestate, încă, depuneri Startevo-Criş, şi cu
atât mai mult briquetages din neoliticul t impuriu, şi n i c i materiale din epoca
bronzu lui şi Hal lsttat.
Dacă vor fi descoperite cândva n iveluri de locuire din alte epoci, cei care se
vor bucura prim i i vom fi noi. Publ icarea săpăturilor de la Lunea are nevo ie de analogii
şi comparaţii!
Colectivul de cercetare a fost format din: Gh. Dumitroaia, D. N ico1a, E.-R.
Munteanu, C. Preoteasa, D. Monah, D. 8oghian şi S. lgnătescu (UŞMS).
-

b) Slatina de pe islaz
Dintre fântân ile cu apă sărată semnalate la nord de oraşul Solca, în afară de
Slatina Mare, a mai fost util izată şi slatina de pe izlaz. Apa din fântână, aflată la cea. 1
m adâncime faţă de marginea ghizdelei de beton, are o concentratie de sare
semnificativă, după cum o demonstrează şi depunerile din albia de scurgere în pârâu l
Solcuţa. La nord de izvorul sărat se găseşte un izvor de apă du lce care alimentează
adăpătoarea pentru animale de pe islazul din apropiere. Deşi nu au fost găsite resturi
arheologice, obiectivul menţionat va sta în atentia noastră şi pe viitor, fi ind inclus în
baza de date a proiectu lui referitor la izvoarele de apă sărată din Moldova.
Cercetare - în 2003 : Gh. Dum itroaia, D. N icola, D. 8oghian, S. l gnătescu.
22. Sat Ştefan cel Mare, corn. Ştefan cel Mare, j ud. Nea m t
Reabilitarea reţelei d e apă potabilă pentru şcoala profesională specială î n 2003
a prilejuit găsirea unor conducte de ceramică de la sfărşitul evului mediu şi din epoca
modernă, precum şi fragme.nte ceramice şi chirpici ars aparţinând culturii Precucuteni.
Supraveghere arheologică: El. Ciubotaru.
23. Oraş Târgu Nea m ţ, j ud. Neamţ
Staţiunea arheologică de pe Dealul Pometea, cu n iveluri aparţinând culturii
Cucuteni, faza 8, şi epocii moderne, este cunoscută ca urmare a sondajelor efectuate în
ani i 1938 (C Matasă şi R. Vulpe) şi 1972- 1973 (1. Untaru). Se cunosc însă puţine lucruri
despre aceste cercetări, singurele informati i publicate - de fapt, scurte note informative semnalând numai existenta unui bogat material arheologic, în bună parte corodat.
Cercetările arheologice d in 2003 au avut un caracter de salvare şi au debutat
prin trasarea unei secţiuni transversale (S. 1), cu dimensiunile de 70 x 2 m, orientată relativ
pe direcţia nord-sud, cu scopul de a stabili stratigrafia aşezării. Paralel cu aceasta, la 2 m
spre vest, a fost realizată o altă sectiune (S. I l), de 28 x 2 m, iar în apropierea bisericii,
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între absida nordică şi limita de nord a terenului acesteia, a fost efectuată o a treia secţiune
(S. III) de 6,50 x 2 m, având aceeaşi orientare ca şi precedentele. Spre capătul nordic al S.
1, în dreptul carourilor 30-32, spre vest, a fost deschisă ulterior o casetă (Cas. A), cu
dimensiunile de 6 x 6 m, având drept scop dezvelirea unui complex cucutenian.
Succesiunea stratigrafică se prezintă astfel:
- stratul vegetal, până la O, 15-0,30 m adâncime, de culoare brun-cafenie, cu
granulometrie mare, care conţine numeroase vestigii arheologice aparţinând culturii
Cucuteni şi perioadei moderne, fragmentare şi puternic corodate;
- nivelul arheologic propriu-zis, între 0,30-0,50 m adâncime, nediferenţiat prin culoare
şi textură de stratul vegetal, ce conţine materiale arheologice din faza Cucuteni B ;
- nivelarea modernă, ce apare parţial în S. 1 , S. II şi Cas. A, între 0,1 5-0,50 m, constând
în argilă nisipoasă, de culoare gălbuie, cu gresii şi şisturi verzi în compoziţie;
- stratul steril, de la 0,50 m, constând în argilă lutoasă de culoare galbenă.
Cercetările arheologice efectuate au evidenţiat faptul că în zona cimitirului
nou cea mai mare parte a solului, împreună cu vestigiile arheologice, a fost rasă până la
partea superioară a stratului de steril (argila nisipoasă cu calcare şi şisturi verzi
mărunţite în compoziţie), creându-se astfel un platou, pe care în urmă cu aproximativ un
secol a fost construită din lemn vechea casă parohială, ce nu se mai păstrează în prezent.
Ulterior, au fost săpate două gropi de mari dimensiuni, până la cea. 1 ,00- 1 ,15
m adâncime, surprinse în cuprinsul S. 1 (G. 2 în carourile 17-20 şi G. 3 în carourile 1214), în care au fost aruncate cel puţin o parte din vestigiile arheologice distruse, printre
acestea remarcându-se resturile unui complex cucutenian, precum şi o aglomerare de
pietre de râu cu urme de lipitură, folosite probabil la fundaţia unei construcţii moderne.
În cuprinsul S. 1, în carourile 5-6, la cea. 0, 15-0,30 m adâncime, a fost
descoperit un şir de pietre de râu, orientat pe direcţia est-vest, aparţinând probabil unui
complex modern.
În S. Il, în carou) 1 1 , la 0,35 m adâncime, a fost găsită o vatră cucuteniană de
cea. 1 m2 cu o singură fază de utilizare, construită pe un pat de fragmente ceramice. Pe
latura vestică aceasta era tăiată de o groapă.
În cuprinsul S. 1, în carourile 30-32, şi în Cas. A (carourile A-C 1 -3), între
0,35-0,85 m, a fost descoperită o aglomerare de pietre de râu, ce reprezenta probabil
resturile unui complex modern, precum şi cele ale unei locuinţe Cucuteni B, orientate
est-vest, ambele fiind tăiate înspre centrul casetei de nivelarea amintită. Resturile
locuinţei cucuteniene se prezentau sub forma a două mase relativ compacte de chirpici
ars la roşu-cărămiziu, dispuse pe capătul de nord şi, respectiv, de sud. Construcţia,
lipsită de platformă, avea forma rectangulară şi dimensiuni medii (cea. 8 x 5 m). Din
cuprinsul său au fost recoltate numeroase fragmente ceramice corodate, câteva piese de
silex, precum şi un topor trapezoidal lucrat din şist. Complexul modem suprapunea în
mare parte resturile locuinţei.
În carou) 30 al S. 1 şi spre limita sudică a Cas. A a fost observat un şanţ posterior
complexelor amintite, cu dimensiunile de 7 x 0,5 x 0,5 m, care le taie pe latura sudică.
Î n urma cercetărilor efectuate au fost recoltate numeroase fragmente ceramice
aparţinând epocilor menţionate, fragmente plastice şi utilaje Iitice cucuteniene
(predominante fiind piesele de silex), precum şi obiecte de fier moderne.
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Trebuie menţionat faptul că aşezarea de pe Dealul Pometea se află la mică
distanţă (cea. 3 km) de slatinele de la Corugea şi Oglinzi-Băi.
Colectivul de cercetare a fost format din: Gh. Dumitroaia - responsabil de
şantier, C. Preoteasa, E.-R. Munteanu, D. Nicola şi V. Josanu.
24. Sat Ţolici, corn. Petricani, jud. Neamţ
a) Slatina de pe teritoriul satului

Cercetarea de suprafaţă efectuată în anul 2002 în jurul slatinei de pe teritoriul
satului, din vecinătatea locuinţei lui V. Nistor, situată pe partea dreaptă a drumului
Ţolici-Bodeşti, aproape de fundătura satului, nu a oferit resturi arheologice
semnificative mai vechi de epoca modernă. Izvorul de apă sărată, protejat de ghizdele
de lemn, folosit intens de către localnici, poate constitui un reper important pentru
cercetările de teren viitoare, inclusiv a celor de natură etnoarheologică.
Observaţii realizate de: Gh. Dumitroaia, D. Nicola, D. Monah şi O. Weller.
b) Izvoarele 1 bălţile din pădure

În pădurea Ţolici, în marginea unei poieni din partea dreaptă a drumului care
duce spre Mănăstirea Brădiţel, se află două izvoare 1 bălţi cu apă sărată ce evidenţiază
depozitele de sare gemă (NaCl) din zonă. În preajma a trei promontorii, înconjurate de
teren mlăştinos, s-au găsit resturi ceramice din evul mediu târziu şi secolele XIX-XX.
Periegheza a fost efectuată în 2002 de acelaşi colectiv cr . e a realizat şi
observaţiile referitoare la slatina de pe teritoriul satului.
În lunile aprilie-mai 2003 au fost efectuate cercetări de suprafaţă şi în zona
Romanului, pe terasa din partea dreaptă a râului Moldova (sectorul Dulceşti-Trifeşti
Secuieni-Horia). Informaţiile oferite de colegii de la Muzeul de Istorie Roman - R.
Butnariu şi G. Hânceanu - vor fi luate însă în consideraţie cu rezerve, întrucât sunt puţin
edificatoare, câteva puncte fiind de fapt redescoperire la mai mult timp după publicare.
Sperăm totuşi că efortul depus va fi fructificat în publicaţii viitoare.
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