AŞEZAREA DIN EPOCA BRONZULUI
DE LA PODUL MORII - BARBOASA
VIOREL CAPIT ANT 1

SI MARILENA FLORESCU

Prin cercetă:rile de suprafaţă efectuate în bazinul Berheciului şi a
afluenţilor săi, s-au descoperit aşezări din epoca bronzului aparţinînd în
deosebi culturii Monteoru. 1 Dar, în afară de identificarea staţiunilor me
rită să subliniem şi faptul că prin aceste periegheze s-au putut face şi
unele precizări asupra tipurilor de aşezare Monteoru. Astfel, s-a consta
tat că alături de staţiunile situate pe promontorii înalte desprinse prin
eroziune din terasele superioare ale rîurilor, .cu aspect de "Cetăţuie", pur
tătorii culturii Monteoru au folosit în aceeaşi măsură, terasele inferioare
cu platouri largi, pante line şi făii'ă nici o amenajare specială pentru
apărare.

Intrucit cercetările s-au concentrat mai ales asupra aşezărilor de tip
"Cetăţuie", 2 s-a căutat (;a prin sondajele efectuat1e în zona estică a po
dişului Bîrladului, să se pună accentul pe cea de a doua .categorie de a�e
zări. In acest sens, amintim că între anii 1961-1967, au fost cercetate 4
staţiuni Monteoru, situate din punct de vedere topografic, pe platourile
şi pantele line ale teraselor inferioare. 3 Dintre aceste obiective face
parte şi aşezarea de la Podul Morii-Bărboasa.
Amintim aici, că pentru cunoaşterea culturii Monteoru, descoperi
rile de la Bă1rboasa au o deosebi tă importanţă, Astfel, pe o rază de circa 1
km .. au fost identificate trei staţiuni din epoca bronzului, după cum ur1. Marilena Florescu şi Viorel Căpitanu, Cercetări arheologice în judeţul Bacău
(partea 1-a), AM, VI. p. 217-277.
2. In ceea ce priveşte tipurile de aşezare specifice culturii Monteoru din Moldova,
s-a constatat că imensa lor majoritate se concentrează pe ,,Cetăţui " desprinse prin
eroziune din terasele superioare, cu pante abrupte şi platouri largi (vezi Maril.�na
Florescu, Contribuţii la cunoaşterea etapelor timpurii ale culturii Monteoru în Mol
dova, AM, IV, p. 39-43). De asemenea, in zona de sud-est a Moldovei, s-au semnalat
şi aşezările complexe constind dintr-o ,.acropole" (cetăţuie) cu o suprafaţă locui
bilă redusă, fortificată natural şi întărită şi cu un şanţ de apărare, in jurul căreia
gavitează 2-3 aşezări situate pe terase deschise dar cu pante lnclinate.
3. Ne referim la staţiunile de la Gura-Ghionoaiei (vezi in prezentul volum, Năs
tăşeni-Parincea, Bărboasa, Dealul Bărboasei şi aşezarea de care ne ocupăm aici.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

VIOREL CAPITANU ŞI M. FLOBESCU
mează : pe "Cetăţuia" denumită "Dealul Perjului, se găsesc masive resturi
.de locuire aparţinînd •faz�i Monteorul I c3 ; iar la cea. 500 m est de satul
Bărboasa, pe coama lină a "Dealului Bărboasei" (reprezentînd terasa in
ferioară a pirîului Berheci), a fost descoperită o altii� aşezare Monteoru 1
c2 4. însfîrşit, la cea. 600 m sud de aceasta, pe locul denumit .,Podul
Morii, situat de asemenea pe terasa inferioară a Berheciului s-au identi-

_/

�::-=.,..,.-,.,.".,-.".".,..."-;
.. ,-r.
..... _::••'' :::, ..� ...

Fig. 1 .

-

-:

,,,, - ,,,,.,-•••-'

Bărboasa. Podul Morii. Planul general al săpăturil;:n-. Se. 1/pOO.

4. Cercetările au fost efectuate de M. Florescu şi V. CApitanu intre anii 1961-1964.
·tn anul 1 967 în zona unde sînt cele mai bogate resturi de locuire hallstattiene a
,efectuat un sondaj C. Buzdugan.
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Planul şi profilul peretelui ele est al şanţului 1. Se.
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ficat urmele unei alte aşezări din faza Monteoru lc2. Sondajele efectuate
între anii 1961-1964, s-au concentrat în deosebi asupra staţiunilor Mon
teoru de pe Dealul Bărboasei şi Podul-Morii.
Resturile de locuire aparţinînd aşezării de la Podul-Morii, sînt ma
sate mai ales pe panta lină de nord-vest a terasei. Nu este însă exclus ca
întreaga sup!l"afaţă a platoului şi a pantelor line să fi fost locuită la fel
de intens, dar datorită1 arăturilor adînci, solul cu resturi arheologice a fost
răscolit şi în cea mai mare parte distrus. Din acest motiv, cercetările s-au
limitat la zona de nord-vest a pantei, unde s-a constatat că stratul arheo
logic este mai puţin deranjat (fig. 1).
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Planul şi profilu l peretelui de est al şanţului 2. Se.
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Săpăturile au însuma� o suprafaţă de 139,50 m2, Sla=39,50 m ;
Slb=50 m ; Slla=40 m ; Sllb = 30 m) (fig. 1). Din punct de vedere stra
tigrafic, s-au constatat următoarele solul arat cu o grosime de 0,400,60 m. cuprinde atît humus-ul cît şi partea superioară a depunerii brun�
negricioase cu resturi arheologice. Sub solul arat, s-a observat că depu
nerea arheologică continuă, avînd doar o grosime de 0,10 m. Fragmentele
ceramice descoperite în acest strat nederanjat, atestă prin caracteristicile
lor, o etapă tîrzie a fazei Monteoru 1 c2, car� face trecerea la următoarea
fază I e l . Solul brun negricios acoperă la rîndul său, o depunere bruncafenie, a .cărei grosime nu depăşeşte 0,20-0,25 m, din care provin res
turi de locuire ş.i fragmente ceramice specifice fazei Monteoru I c2,
etapa 1-a. Stratului brun-cafeniu îi urmează apoi depunerile brun-gălbuie
şi galben cu concreţiuni calcaroase, fără resturi arheologice (fig. 2 ; 3).
Atragem atenţia în mod deosebit asupra faptului că observaţiile stra
tigrafice nu au putut fi urmărit� pe întreaga suprafaţă cercetată de noi,
deoare.ce prin arăturile adînci a fost răscolităi total depunerea nivelului
superior şi în unele cazuri chiar si aceea aparţinînd etapei 1-a a fazei
Monteoru 1 c2.
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Cantitativ, materialul arheologic descoperit la Podul-Morii este nu
meros, dar importanţa acestui sondaj, constă1 în determinarea a două nivele
de locuire Monteoru 1 C2 corespunzătoare a două etape din evoluţia ac':!
stei faze. 5
In nivelul inferior au fosti identificate două colibe şi trei gropi cu
resturi menajere.

'Locuinţa nr. 1 . Este de formă patrulateră şi cu o suprafaţă de 1 8,50
m. ; pereţii au fost construiţi din pămînt galben ms1pos amestecat cu
pleavă, aplicat pe un schelet de nuiele groase dispuse vertical. In unele
cazuri pe faţa interioară se observăJ o lutuire mai îngrijită şi o încercare
de lustruire. Podeaua locuinţei a fost amenajată printr-o uşoară adîncire
în solul brun-gălbui şi apoi printr-o lutuire cu pămînt galben nisipos.
Resturile de la vatră nu ni s-au păstrat. Menţionăm, de asemenea, că bu
căţile din pereţi au fost împrăştiate pe o suprafaţă mai mare (forma şi
dimensiunile fiind stabilite cu aproximaţie în funcţie de zona în care
chirpicii erau aglomeraţi masiv). In afara locuinţei au fost identificate
resturile unei vetre prevăzută! cu gardină din piatră şi cu lipiturile refă
cute de două ori. In imediata sa apropiere se afla o mică groapă cu res
turi menajere (de formă ovală, cu diametrele de 0,60 mX0,70 m) şi cu
profilul în formă de pungă ; adîncimea nedepăşind 0,95 m de la supra
faţa actuală a solului. Pămîntul de umplutură brun-cafeniu, conţinea nu
meroase fragmente ceramice, oase de animale, scoici şi melci (fig. 2).

Locuinţa nr. 2. Situată în zona unde panta se accentuează uşor, res
turile de la pereţi şi podea au fost în cea mai mare parte răvăşite şi îm
prăştiate ; din acest motiv nu s-a putut preciza forma şi
dimensiunile
exacte. Cu toate acestea pe o mică porţiune s-a păstrat cîteva resturi din
podeaua constituită din lutuiri succesive .cu pămînt galben nisipos, precum
şi fragmente din lipiturile vetrei. Nu putem trece cu vederea faptul că
s-a putut observa că în dreptul vetrei podina a fost întreruptă, iar lipitu
rile erau aşezate direct pe sol după ce în prealabil se aşternuse un strat
gros de prundiş pentru a o înălţa deasupra podinei din lut. Bucă�ile de la
pereţi (foarte sfărimate de altfel) au fost împrăştiate de arătură pînă la
piciorul pantei. (fig. 3).

Gropile nr. 2 şi nr. 3. Sînt situate in imediata apropiere a locuinţei
nr. 2, de formă ovală şi a căror adîncime nu depăşeşte O, 70 m (gr. nr. 2)
şi 0,85 m (gr. nr. 3). In pămîntul de umplutură brun-cafeniu, au fost des
coperite doar cîteva fragmente .ceramice şi cenuşă (gr. 2) şi călrbune şi ce
nuşă (gr. 3 ; fig. 3).
Aşa cum s-a arăt]at anterior, materialul arheologic constînd în spe
cial din fragmente ceramice este foarte numeros, dar în afară de acesta
amintim cîteva rîşniţe fragmentare, cuţite curbe din gresie sau piatră
dură, fusaiole din lut ars şi douăl roţi de la un car votiv.
In ceea ce priveşte ceramica, constatăm prezenţa a trei categorii, în
funcţie de pasta din care sînt lucrate. Astfel, menţionăm în primul rind,
pasta de calitate superioară, bine frămîntată!, cu nisip mărunt în compo5. Unele observaţii referitoare la caracteristicile celor două etape ale fazei Mon

teoru Ic2 au fost subliniate de către M. Florescu, op. ctt. in AM, IV, p. 84-93.
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ziţie şi de culoare gri-cenuşie sau negru metalic, cu puternic luciu pe
ambele feţe. Această categorie nu predomină cantitativ, rolul precumpă
nitor· avîndu-1 ceramica lucrată din pastă densă, cu o cantitate mai mare
de nisip în compoziţie, cu suprafaţa aspră, de culoare cenuşie spre negru
cu tendinţe metalice. In sfîrşit, se 'intîln�şte şi categoria lucrată din pastă
semi-grosolană, cu nisip şi pietricele în compoziţie, şi de culoare brun
cenuşie sau brun- cărămizie. Mai puţin numeroasă decît aceasta, este ce
ramica lucrată din pastă grosolană, cu nisip şi pietricele în compoziţie
arsă de .cele mai multe ori neuniform, şi cu suprafaţa aspră sau netezită
cu degetele, a cărei culoare variază de la nuanţa brun-cărămizie la şoco
latiu-închis.

Fig. 4.

·-

Bărboasa. Podul Morii. Fragmente ceramice aparţinînd fazei Monteoru
Ic2 (1, 4 etapa 1-a ; 2-3 ; etapa a II-a)
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Fig. 5.

-

Bărboasl:l. Podul Morii. Fragmente ce:ram ice aparţinînd
Jc2 (1 influenţe Wiettemberg ?
2-4 etapa a II-a)

fazei Monteoru

Repertoriul formelor ceramice nu este atît de bogat ; se constată
preponderenţa ceştilor de dimensiuni mici şi mijlocii şi apoi şi a vaselor
cu corpul drept aproape cilindric, cu marginea evazată oblic. Aceste două.
categorii sint lucrate din pasta fină sau bună, de culoare brun-cenuşie
spre negru metalic. Urmează apoi vasele cu corpul rotunjit (fig. 4/1), cu
margine'! evazată drept sau oblic într-un număr foarte redus, vasele cu
corpul drept în formă de sac, cu marginea întărită şi uşor răsfr1ntă. Pen
tru aceste două categorii se foloseşte în deosebi pasta semi-grosolană şi
grosolană.
In majoritatea cazurilor ceştile au corpul sferic, gîtul scurt şi drept,
fiind prevăzute cu 1-3 linii i:n relief, pentru a sublinia umărul. Torţile
trase din buza vasului sînt supraînălţătate, avînd întotdeauna şea şi prag.
De cele mai multe ori şeaua este decorată cu linii în relief dispuse un
ghiular, iar alteori este prevăzută şi pe faţa interioară cu linii în relief
aşezate orizontal (fig. 4/4). Vasele cu corpul drept sînt de asemenea or
namentate cu benzi orizontalE' constlituite din 1-3 linii în relief, aşezate
la partea superioară pentru a marca umăll"Ul. Acelaşi motiv este aplicat şi
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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pe faţa exterioară a buzei. Mai puţin frecvent ne apare aici decorul în
romburi sau benzi unghiulare realizat din linii în relief. Deşi pentru a
ceastă formă nu sînt caracteristice torţile, menţionăm oăl s-au identificat
totuşi, vase prevăzute cu torţi nubulare trase din buză şi sprijinindu-se
p<:! ' umăr ' sau )aplica,te '· [it-, interspaţiul dintre buză işi umăr. In ceea
ce priveş-te ornamentarea vaselor lucrae din pastă semi-grosolană, se
observă preponderenţa unor motive decorative deosebite de acelea apli
cate pe formele lucrate din pasta fină şi bună. Astfel, se constat� că la
vasele cu corpul uşor rotunjit, predomină brîul în relief simplu sau cres
tat şi alveolat, aplicat pe umăr, cu toate că se întîlneşte în mod izolat
şi banda din linii în relief. De asemenea apar frecvent torţile tubulare
dispuse la partea superioară între buză şi umăr. Trebuie să amintim că
la această categorie de vase se foloseşte .ca motiv decorativ, pastilele apli
cate orizontal şi încadrate fie de linii în relief, fie de brîu, simplu sau
crestat, care insă -::onstituie un ornament caracteristic pentru vasele cu
corpul în formă de sac. Pe lîngăJ acest ornament apare frecvent şi brîul
alveolat sau crestat.
Repertoriul formelor şi al motivelor decorative semnalat la ceramica
descoperită în nivelul inferior de la Podul-Morii, atestă fără îndoială pre
zenţa fazei Monteoru 1 c2 6• Acele�i elemente apar şi în aşezarea iden
tificată pe cetăţuia Dealul Perjului, 7 precum şi in staţiunea de pe Dealul
Bărboasei. 8 Important este însă faptul că la Podul-Morii, a fost deter
minat din punct de vedere stratigrafic încă un nivel dP locuire cu o ce
ramică în mare măsură deosebită de aceea descrisă mai sus. Pot fi sezi
zate acum noi elemente de formă şi decor cu ajutorul cărora se explică
trecerea la faza Mont':!Dru 1 el . (fig. 6).
Depunerea care conţine resturile de locuire ale noii etape din cadrul
fazei Monteoru lc2, a fost însăl în mare parte răscolită dt arătunile a
dînci efectuate p<:! acest teren. Cu toate acestea, s-au descoperit cîteva
porţiuni însumînd o suprafaţă de cea. 80 m2, în care stratul arheologic a
fost deranjat doar la partea superioară. In această zonă, s-au identificat
resturile a trei vetre, din care una se găsea probabil în interiorul unei lo
cuinţe de suprafaţă (în jurul ei şi în pămîntul răscolit deasupra s-au des
coperit bucăţi mici de chirpici, provenind de la pereţi. Lipiturile vetrelor
erau �ezate pe un strat de prundiş ca în nivelul inferior sau pe frag
mente ceramice. Una din vetre mai păstrează resturi din gardina de pie
tre plate dispuse vertical (fig. 2). In ceea ce priveşte inventarul de obiecte
aparţinînd noului nivel de locuire constatăm prezenţa aceloraşi categorii
de unelte ca : topoare-ciocan, cuţite curbe etc. In afară de acestea men
ţionăm în mod deosebit un fragment provenind de la un car votiv (fig.
7), descoperit în apropierea vetrei cu gardină din piatră.
6. Ibidem, p. 83-89.
7. Ibidem ; precum şi observaţiile asupra materialului descoperit prin săpăturile
efectuate între anii 1 96 1 - 1 963, de către M. Floresc� şi V. Căpitanu.
8. Pentru material ilustrativ vezi Cercetări arheologice în judeţul Bacău, în AM,
VI, p. 213-277, unde M. Florescu şi V. Căpitanu au consemnat resturile de locuire
la care ne-am referit mai sus.
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Fig. 6. - Bărboasa. Podul Morii. FragmelJ!'.e ceramice aparţinînd fazei Monteoru
Ic2 (etapa a II-a)
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Fig. 7.
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Bărboasa. Podul Morii. Fragment provenind de la un car votiv

Ca şi în nivelul inferior, predomină şi aici, ceramica lucrată! mai ales
din pastă fină şi bună şi mai puţin din pastă grosolană. Principal�le
forme de vase se menţin cu unele. mici deosebiri (fig. 5/3-4). Astfel, ceştile
nu mai au corpul scund şi sferic, ci există tendinţa de înălţare sau de
marcare a fundului. De asemenea torţile mult supraînălţate incep să ca
pete o poziţie oblică faţă de corp ; în unele cazuri elimină pragul, obser
vîndu-se şi o pronunţată! tendinţă de a prelungi şeaua şi de a-i ridica
marginile (fig. 6/2). O altă deo:o.ebire o constjatăm şi la aplicarea motivelor
decorative. In acest sens, amintim că liniile în relief s'\nt înlocuite cu ace
lea incizate care dau şi nota caracteristică a ornamentării (fig. 5/2-4).
Aceeaşi observaţie se poate face şi în ceea ce priveşte ornamentarea cu
romburi şi benzi unghiulare care sînt acum realizate din incizii. Unele
transformări aparent imperceptibile pot fi sesizate şi la vasele cu .corpul
drept, unde constatăm o uşoară tendinţă de rotunjire a corpului iar mar
ginea buzei deşi lăţită devine foarte puţin oblică. O variantă a acestei
forme are corpul alungit, gura largă!, marginea buzei răsfrîntă, iar gîtul
cilindric este bine conturat. Nu putem trece cu vederea că alături de
benzile incizate apare şi decorul alveolar aplicat atît pe buză cît şi pe
umăr. Vasele cu corpul în formă de sac se menţin dar se observă că sint
lucrate dintr-o pastă mai bună! ; a fost eliminat decorul cu pastile, men
ţinîndu-se doar torţile tubulare trase din buză şi sprijinindu-se pe umăr.
Modificările survenite atît la forme cît şi la motivele decorative, dau
ceramicei nivelului superior de la Podul-Morii, o notă specifică şi prin
care s� apropie de aceea caracterizată fazei Monteoru I c2 9• Identifica9. M.

Florescu, op. cit., in AM, IV, p. 84-93.
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rea noii etape, ilustrează prin trăsăturile sale, trecerea graduală de la o
fază la alta, prin eliminarea sau adoptarea unor motive decorative deose
bite şi prin modificarea treptată! a formelor ceramice.
Materialul arheologic pe care ni l-a oferit însă sondajul de la Po
dul-Morii, în special acela aparţinînd nivelului superior, este totuşi puţin
pentru a stabili toate caracteristicile ceramicei noului stadiu din evolu
ţia fazei Monteoru 1 c2. Reamintim în acest sens că ne-am referit nu
mai la ceramica identificată în condiţii stratigrafice sigure şi care pro
vine din cele cîteva sectoare unde depunerea brun negricioasă conţine
resturi de locuire în situ ale nivelului superior. Am ţinut să subliniem
acest fapt întrucît considerăm că prin materialul descoperit, s-au contu
rat doar cîteva elemente care marchează trecerea la faza Monteoru 1 Ct ·
Desigur că numai printr-o cercetare de mai mare amploare şi care să
ofere un material numeros, pot fi determinate toate transformările sur
venit� la sfîrşitul fazei Monteoru 1 c2.
•

•

•

Deşi de proporţii reduse, sondajul efectuat în 1.961 la Podul-Morii
Bărboasa, prezintă o deosebită importanţă prin precizarea celor două ni
vele d<:! locuire Monteoru 1 c:l şi prin determinarea unor elemente (for
!Ile şi motive decorative) cu ajutorul cărora se poate explica trecerea
graduală de la o fază la alta.
De asemenea prin cercetarea acestui obiectiv s-a urmărit şi studie
rea tipului de aşezare deschisă, destul de frecventă in zona estică a po
dişului Bîrladului, dar necunoscută în restul spaţiului de dispersiune a
culturii Monteoru. Din acest punct de vedere, s-a constatat că resturile
de locuire aparţinînd exclusiv fazei Monteoru 1 c2 , au afectat intreaga
suprafaţă a terasei inferioare a Berheciului, cit şi pantele line, unde se
puteau construi locuinţele fără! o amenajare specială to.
In ceea ce priveşte sistemul de fortificaţie, in zona .cercetată de noi
şi care reprezintă cea mai accesibilă cale de acces, prin săpăturile efec
tuate nu s-au semnalat nici un fel de elemente (şanţ sau val), pentru a
fi folosit pentru apărare. u Aceste observaţii completează pe acelea obţi
nute prin cercetarea staţiunilor de la Dealul Bărboasei sau Năstăseni
Parincea, unde s-a constatat că purtătorii culturii Monteoru, s-au stabilit
pe terase largi cu pante line din imediata apropiere a cursurilor de
apăl. 12
10. De ex. Prin cercetările efectuate la Mînăstioara-Fitioneşti, judeţul Vrancea, s-a
constatat că pe pantele Cetăţuiei s-au făcut terasări sprijinite cu pietre (pentru a îm
piedeca alunecarea ), în vederea construirii locuinţelor din fazele lc3-IC2. De altfel,
acest fapt este explicabil dacă ţinem seama de suprafaţa locuibilă foarte redusă a
platoului Cetăţuii (conform observaţiilor efectuate de M. Florescu în anii 1967- 1 969).
1 1 . Cu prilejul cercetărilor de la Bogdăneşti, judeţul BacAu, s-a identificat siste
mul de fortificaţie constînd dintr-un şanţ de apărare construit la inceputul fazei
Ic2 (vezi pentru aceasta M. Florescu şi C. Buzdugan, Materiale, VIII, p. 301-390).
1 2. Spre deosebire de aşezarea de la Podul Morii unde săpăturile s-au limitat la
o zonă mai restrînsă, la Năstăşeni şi Dealul Bărboasei, s-au efecutat cercetări de
amploare permitind astfel o generalizare a observaţiilor obţinute şi asupra celor
lalte staţiuni Monteoru din această zonă.
3
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In încheiere, menţionăm că prin identificarea în bazinul Berheciu
lui ş.i a afluenţilor săi, a aşezărilor aparţinînd fazei Monteoru 1 c2, s-a
stabilit (la nivelul actual al cercetărilor), limita estică a spaţiului de dis
persiune a culturii Monteoru din prima sa perioadă de evoluţie. In acest
fel, cercetările din zona sud-estică a podişului Bîrladului contribuie la:
cunoaşterea mai aprofundatăi a culturii Monteoru din Moldova.

LA STATION MONTEORU DE PODU MORII-BARBOASA
.H.isume
Un role plus important vient a jouer pour l'etude de la culture Monteoru de
Moldavie, les recherches des etablissements situees dans la region delimitee par le
Sereth et Berbeci. En ce qui concerne l es traits caracteristiques des etablissements,
on signale pour le premiere fois que les restes d'habitation se trouve non seulament
sur les promontoj.res en forme de "Citadelles" mais aussi sur debasses terasses ou
vertes � planes, depourvues de toute fortifications.
De meme sur la base des observations stratigrafiques on a pu etablir pour le
phase Monteoru Ic2 de Podul Morii. qu'elle a comporte deux etapes d'evolution.
Dans la premiers etape, on releve la preponderance des vases en pâte fine, il
lustre metallique suivis des vases, peux noembreux en pâte grossiere. Pour ce qui est
des formes, la categorie la plus repandue est celle representes par les tasses a deux
anses surelevees presentent un Se'.lil et une ensellure, suivie par les ecueues: et les
chaudrons. Les motifs decoratifs consistent habituellement en ligne en relief dispo
sees en deux registre horizonteaux sous forme de bandes engulaires ou des losanges.
Ao. cours de la seconde etape de la phase Monteoru Ic2. commence a apparattre
certains elements qui temoignent la passage a la phase Monteoru Icl. Des modi!i
cations se produisent aussi en ce qui concerne l'anse a seuil et ensellure et les mo
tifs decaratifs en Lignes en relief sont remplaces per des incisions.
Par les decouverts id�ntifj.ees dans la vallee du Berheci, on a pu determiner
que l'alre de diffusion de la civilisation Monteoru a ete etablies graduellement.
Ainsi , en a observee que les restes d'habitat appartement a la phase Ic3, ont occupe
au commencement, les depressions de la courbure des Carpathes Orientales,
en
affectant aussi le territoire compris entre les Carpathes et le Sereth et enfin, cu
cours de la phase suivante Ic2, on releve, nons seulement. une tendance d'expasnion
de l'aire du diffusion vers l'est, mais l a presence effective des restes d'habitat.

EXPLICATIONS DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1.
2.
3.
4.

Bărboasa-Podul Morii. Plan general des fouilles.
Bărboasa-Podul Morii. Plan et profil de la paroi est du fosse 1 .
Bărboasa-Podul Morii. Plan et profil de l a paroi es t d u fosse 2.
Bărboasa-Podul Morii. Fragmenta de potarie appartenant a la phase Mon
teoru Ic2 (1, p, l'etape I ; 2-3. l'etape II).
Fig. 5. Bărboasa-Podul Morii. FragmE'Ilts de poterie Monteoru Ic2 (1 avec des ele.
ments decoratifs Wiettemberg ; 2-4 ; l'etape 1).
Fig. 6. Bărboasa-Podul Morii. Fragmenta de poterie Monteoru Ic2 O'etape Il) .
Fig. 7. Bărboasa-Podul Morii. Fragments de ,.char votif" .
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