CRONICA SAPATURILOR ARHEOLOGICE EFECTUATE IN
JUDE'fUL BACAU IN PERIOADA 1 968-1978
de SILVIA ANTONESCU

Am considerat di este bine sa deschidem, începind cu acest numàr
din ,Carpica" , o noua rubrica, in care sa prezentâm sumar informatii
privind sàpaturile arheologice efectuate in j udetul Bacau. Speram sa ve
nim astfel in sprijinul specialü;; tilor dornici de a fi in permanenta la
curent cu rezultatele ultimelor cercetari in acest dorneniu.
In cele ce urmeaza prezentam rezultatele cercetarilor arheologice
desfa�urate in j udetul Bacau, ceea ce reflectâ doar partial activitatea
muzeului nostru pe acest târîm, câci nu am inclus colaborârile arheolo
gilor bâcâuani pe �antierele aflate in alte j udete ale târii.
In aceasta perioada, ca �i în anii precedenti, cercetarea a fost axatâ
pe probleme majore ale istoriei noastre, urmârindu-se in acela�i timp
�i umplerea golurilor tematice ale expozitiei de bazâ. S-a acordat atentie
deosebita studierii civilizatiilor eneoliticului, civilizatiei geto-daciœ �i
carpice, perioadei forrnârii poporului român �i epocii feudalismului
timpuriu �i dezvoltat. Rezultatele acestor cercetâri au fost în bunà parte
valorificate �tiintific prin comunicâri �i publicatii la diverse reviste de
specialitate, dar din pâcate sint sâpâturi râmase inca inedite.
Vom continua in numerele urrnâtoare sâ prezentâm, alâturi de cro
nica sâpâturilor, �i colectiile arheologice aflate pe raza j udetului nostru,
sperind in felul acesta sâ venim in ajutorul celor ce vor alcâtui reper
toriul arheologic.
Pentru u�urarea prezentârii, sapâturile au fost inregistrate in o rdinea
alfabeticâ a localitâtïlor (sate �i comune), pe teritoriul cârora au fost
efectuate. Dacâ cercetârile s-au efectuat in mai multe puncte ale aceleiru;;i
localitâti, ele au fost inregistrate la aceeru;; i rubricâ, dar sub sigle alia
betice diferite. In cadrul fiecârei .rubrici s-a mentionat perioada in care
s-au efectuat sâpâturile, iar rezultatele cercetârii au fost prezentate
cronologic, pe carnpanii. De asemenea, la sfîr�itul fiecârei note au fost
mentionati arheologii care au efectuat sâpâtura, institutia la care lu
creazà �i bibliografia respectivâ, in cazul în care materialul a fost pu
blicat.
1 . Baciiu. - a. Curtea Domneascii. In perioada 1 967-1972 s-au efec
tuat sâpâturi La Curtea Domneascâ apariinînd lui !;)te:fa.n cel Mare �i
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fiului sâu Alexandru, �i în zona învecinatâ, unde s-au gâsit vestigiile unor
a.:;; ezâri datînd din epoca bronzului (cultura Noua), din sec. II-III, sec .
IV-VII, precum �i morminte din sec. XVI-XIX. Au fast degajate în
întregime fundatiile palatului domnesc, iar în nivelul apartinînd a�zàrii
medievale din sec. XIV-XV, s-au dezvelit 5 locuinte �i 2 cuptoare con
tinînd un bagat material arheologic, constînd din ceramicâ localâ �i din
import, obiecte de metal (cutite, vîrfuri de sâgeti, catarame) �i monede
emise de domnii Moldovei : Petru M�at, �tefan I. Mu�at, Alexandru cel
Bun, �i �tefan III. In a�ezarea prefeudalâ au fast cerœtate 5 locuinte
din sec. IV-V e.n. �i 9 locuinte din sec. VI-VII.
b. In anul 1 97 1 , s-au efectuat sâpâturi arheologice în incinta bise
ricH Sf. Nimlae, situatâ în centrul ora.:;; ului Bacâu. Sâpâturile au dus la
descoperirea fundatiilor unei biserici din sec. XV-XVI �i a unor mor
minte din sec. XVI-XIX. (Cf. Dacia, N.S. , XVI, 1 972).
c. ln curtea cetâteanului Dobre Anastas aflatâ în zona veche a ora
�ului, s-au descoperit 1 9 morminte din sec. XV-XVII. (Cf. Dacia, N.S. ,
xx, 1 976).
(Sâpâturi : I. Antonescu, Al. Artimon, I. Mitrea - M.I.A.B.
Bibliografie : I . Antonescu, Curtile Domne�ti din Baciiu, în Carpica, II,
1 969, p . 331-343 ; I . Mitrea, Al. Artimon, Descoperiri prefeudale la Curtea
domneasca Baciiu, în Carpica, IV, 1 9 7 1 , p. 225-253 ; I. Mitrea, Contribu
tia cercetiirilor arheologice de la Curtea domneascii din Baciiu �i Davi
Œeni-Neamt, la cunoa�terea epocii secolelor VI-VII din Moldova, în
Studii �i cercetâri �tiintifice, (seria istorie-filologie), Institutul pedagogie
Bacâu, 1972, p. 5-22- ; Al. Artimon �i I. Mitrea, A�ezarea medievalii din
:;ec . XIV-XV de la Curtea domneascii Bacèiu, în Carpica, VIII, 1976, p.
1 9 1 -224).
2 . - a. Biirboasa (comuna Once�ti). ln 1 968 s-au continuat sâpâ
turile în necropola daco-carpicâ de incineratie de la Bârboasa. S-au des
coperit 291 de morminte, din care 1 62 marti depu!?i în ur:ne lucrate la
roatâ, 30 în urne lucrate cu mina, 98 depul?i direct în gropi �i un singur
mort depus într-o amforâ de factura romana. Inventarul mormintelor
consta, în afarâ de urne, în obiecte de podoabâ, cutite, ace �i alte obiecte
din fier, bronz �i sticlâ. Pe baza materialului descoperit, necropola a fast
datatâ în sec. III e.n. Tot aici au fast surprinse �i materiale din sec. IX-X.
(Sâpâturi : V . Câpitanu - M. I. A. B.)
Bibliografie : V. Câpitanu , în Muzeul National, II, 1 975, p. 298-323,
idem ; Necropola daco-carpicii de incineratie din sec. al III-lea de Giild
ne�ti ....:.... Biirboasa, comuna Once�ti, jud. Baciiu, în Carpica, VII, 1 975,
p. 63-1 1 7).
b) In anul 1971, în punctul ,Pâdurea Mazilului" s-a identificat o
al?ezare din hallstattul final. (Cf. Dacia, N. S., XVI, 1 972).
c) In acelal?i sat, în punctul ,Dealul Stîrcului"', s-au giisit vestigiile
unei alte a�ezâri din acee�i epocâ.
(Sâpâturi : C. Buzdugan - M. I. A. B. Material inedit).
3. Bere�ti-Bistrita. ln anul 1971 s-au efectuat sâpâturi de salvare
in punctul ,Sil�te"', unde
s-au descoperit o �zare de tip Dridu (sec.
.
VIII-IX).
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.(Sâpâturi : 1 M itrea - Institutul pedagogk Bacâu.
Bibliografie : 1. Mitrea, Cercetèi.ri arheologice în a$ezèi.rile prefeudale de
la Bere$ti-Bistrita $i Izvoare-Bahna, în Studii $i cercetèi.ri $tiintifice (seria
istorie-filologie). Institutul pedagogie Bacâu, 1 972, p. 33-47.)
4. Brad (com. Negri). A�ezarea geto-dacicâ fortificatâ de la Brad
a fost cerœtatâ prin sâpâturi sistematice din anul 1963 �i pînâ în pre
zent. A�ezarea, situatâ la j umâtatea distant;ei Bacâu - Roman, pe terasa
stîngâ a Siretului, comporta mai multe nivele de locuire din eneolitic
(cultura Cucuteni, faza A-B), epoca bronzului (cultura Monteoru 1 C2 la, prima epoca a fierului (Hallstatt B), La Tène-ul clasic �i epoca feu
daia (necropola sec. XVI). A�zarea cea mai intensâ corespunde sec . II
î.e.n. - 1 e.n. Sâpaturile au scos la lumina complexe de locuinte, gropi
de provizii, fortificatii, morminte �i numeroase materiale arheologice,
cuprinzînd ceramica lucratâ cu mîna, la roata �i de import (amfore, terra
sigillata), obiecte din metal, sticla, os, etc. Intensit;ltea locuirii, bogâtia
�i diversitatea materialului descoperit situeazâ a�ezarea de la Brad, ala
turi de cele mai mari statiuni geto-dacice din Moldova : Poiana, Barbo�i,
Bîtca-Doamnei. Rezultatele sàpaturilor atesta înaltul grad de dezvoltare
atins de societatea geto-dacica în perioada Burebista-Decebal, �i desem
neJzâ a�ezarea de la Brad drept una din cele mai importante din zona.
Aceasta l-a determinat pe autorul sapâturii s-o identifiee cu Zargedava
din Geographia lui Ptolemeu.
(Sàpatur,i : V. Ursachi, Cercetii.ri arheologice efectuate de Muzeul de
istorie din Roman in zona rîurilor Siret �i Moldova, în Carpica, 1, 1 968,
p. 1 1 1 - 1 89 ; idem, Contributii la problema a$ezii.rilor dacice din valea

Siretulu i : dava de la Brad, în Résumés des rapports et communications,
II-", Congrès international de Thracologie, Bucarest, 4- 1 0 sept. 1976).
5. Cîrligi (cam. Filipe$ti). In anul 1971 s-au efectuat sâpaturi arheo
logice în punc.tul numit de locailnici ,,La pod la bulgari", descoper1ndu-se
o a�ezare carpicâ din sec. 11-111 e.n.
(Sâpaturi : 1. Mitrea - lnstitutul pedagogie Bacau. Material inedit).
6. Dealul Perjului (com. Once$ti). In primavara anului 1975 s-a efec
tuat un sondaj de salvare a unui tezaur de denari romani imperiali,
în partea de sud a satului ,Dealul Perjului" , la cîtiva zeci de metri de
actualul sediu al C.A.P. A fost recuperat un tezaur de 49 monede de
argint, datînd din sec. 1-11 e.n., emise de împârati romani începînd
cu Vespasian (anul 70 e.n.) �i sf�ind cu Antonius Pius (anul 1 4 1 e.n.).
(Sapaturi : V. Capitanu, Tezaurul de denari romani imperiali descoperit
la Dealul Perjului, com . Once$ti, judetul Bacii.u, în Carpica, X, 1 978, p.

1 95-205).
7. Faraoani. - a. In punctul ,La Sili�te" situat în NE comunei
Faraoani, în urma sondaj ului de salvare efectuat în 1 975, s-a identifica1

o a�ezare sâteascà din sec. XIV-XV, azi dispârutâ.
(Sapiituri : Al. Artimon - M.I.A.B. M aterial inedit).
b. In acela.<?i loc, în anul urmator s-a efectuat un sondaj de infor
mare. In cele douâ sectiuni sâpate nu s-au surprins complexe de locuire,
în schimb în stratul prefeudal s-au descoperit mai multe fragmente ce
ramice lucrate la roata, din pastâ càramizie, decorate cu striuri drepte
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�?i vàlurite, caracteristice sec. VIII-IX e.n. Pe baza materialului ceramic,
a�ezarea de la Faraoani a fost atribuita acestei perioade.
(Sâpaturi : I. Mitrea - M.I.A.B. Material inedit).
8. Flore�ti (com. Caiuti). In unna sondajului efectuat în anul 1 972
în punctul ,Via mica" s-au descoperit resturi ceramice dintr-o a!i)ezare
de tip Dridu �?i un complex dacie din sec. I î.e.n. - I e.n.
(Sapaturi : I. Mitrea - Institutul pedagogie Bacau în colaborare cu I.
Bauman - Muzeul de istorie Gheorghe Gheorghiu-Dej . Material inedit).
9. Gura Vaii. In perioada 1 970-1 971 au fast continuate sapaturile
la sta�iunea arheologicâ situata în puoctul ,Patra!i)cani" . Cel mai vechi
nive! de locuire apar�ine civiJiza�iei Cucuteni A2 , din care au fost recol
tate numeroase fragmente ceramice cu decor bicrom �?i tric.rom, unelte
din silex, piatra �?i os, obiecte de podoabâ, idoli antropomorfi eyi zoomorfi
etc. In parliea de sud a aeyezârii neolitice s-a descoperit un monnînt de
înhuma�ie din epoca bronzului (cultura Monteoru), avînd ca inventar
trei vase �?i un topor din marna calcaroasa. Matertalele cele mai recente
dateazâ din sec . I î.e.n. - I e.n. �i oonstau din ceramicâ geto-dacica
lucratâ cu mîna eyi la roata.
(Sâpâturi : A. Ni�u - Institutul de ar'heologie la!i)i, în colaborare cu
C. Eminovici - Muzeul de Istorie Gheorghe Gheorghiu Dej eyi C. Buz
dugan M. I. A. B.
Bibliografie : C. Buzdugan, Descoperiri arheologice în depresiunea One�ti,
în Carpica, I, 1 968, p. 1 01-1 1 1 ; A. Ni�, C. Buzdugan �?i C. Eminovici,

Descoperirile arheologice de la Gura Vaii, municipiul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, în Carpica, IV, 1 97 1 , p. 31-8 1 : A. Ni�u �i C. Eminovici, Un
mormînt din epoca bronzului descoperit în depresiunea One�ti, în Car
pica, IV, 1 9 7 1 , p. 1 1 3-1 1 9).
10. Izvoare-Bahna. In perioada 1971-1978 s-au efectuat sâpâturi sis

tematice în sta�iunea arheologica Izvoare, situata la hotarul dintre jude
�ele Bacau �i Neam�, la o distan�â aproape egala de satele Bahna, Iz
voare �i Cîrligi, în punctul numit de localnici ,La pod La Hânnàne�ti " .
In u nn a cercetârilor s-au delimitat doua faze în evolu�ia aJ?ezarii : una
din sec. VI-VII �i a doua din sec. VIII-IX. Au fost scoase La luminâ
mai multe locuin� de tipul celor pa�ial adîncite în piimînt �i locuinte
de suprafa�â, din care 6 ap�in sec. VI-VII �?i 1 1 secolelor VII-IX.

S-au mai descoperit vetre în aer liber �?i gropi, atribuite de asemenea
nivelului mai vechi al aeyezârii. Materialul arheologic apartine, în cea mai
mare parte, autohtonilor. Sînt mentionate �?i cîteva obiecte de factura
bizantinâ, sau apa�inind culturii slave arhaice (sec. VI-VII).
(Sâpaturi : I. Mitrea - M.I.A.B.
Bibliografie : I . M itrea, A�ezarea prefeudala de la Izvoare-Bahna, în
Carpica, IV, 1 973-1974, p . 55 !i)Ï unnâtoarele : idem, Noi descoperiri ar
heologice din Moldova apartinînd culturii Dridu, în Crisia, IV, 1 974, p.

73 �?i urmatoarele : idem, A�ezarea prefeudala de la Izvoare-Bahna (Il).
Contributii la arheologia epocii de formare a poporului român, în Carpica,
x, 1 978, p. 205-252).
1 1 . Lespezi (cam. Girleni). In campaniile din 1 968-1 969 s-au încheiat
sapaturile

din

a!i)ezarea

paleolitica

situatâ

în

punctul
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descoperit noi complexe cu vetre de foc �?i material litic �?i faunistic �?i
s-au precizat limitele celor 5 nivele de locuire din paleoliticul superior
(cultura gravettianâ).
(Sâpâturi : M. Bitiri - Institutul de arheologie Bucure�?ti în colaborare
cu V. Câpitanu - M.I.A.B.
Bibliografie : M. Bitiri �?i V. Câpitanu, A�ezarea paleoliticii de la Lespezi,
jud. Baciiu, în Carpica, V, 1 972, p. 39-69) .
1 2 . Miigura. In locul numit ,�ipote" s-a descoperit întîmplâtor în
1976 un tezaur de denari romani imperiali, continînd 2830 monede din
sec. II-III e.n. S�au fâcut sâpâturi sistematice, care au dus la descope
rirea urmelor unei a�ezâri carpice din sec. II-III e.n.
(Sâpâturi : 1. Mitrea - M.I.A.B.
Bibliografie : V. Mihâilescu-Bîrliba �i 1. Mitrea, Tezaurul de la Miigura,
Bacâu, 1 977, p. 79 + 26 pl.).
1 3. Miirgineni. In perioada 1 973-1978 a fost investigatâ integral,
prin sâpâturi de salvare, statiunea cucutenianâ ,Cetâtuia", situatâ pe o
înaltime dominantâ ce mârgine�?te depresiunea Trebe�?, la hotarul dintre
satele Mârgineni �?i Trebe�?. Statiunea, cunoscutâ din 1 958, comporta mai
multe nivele de locuire apartinînd fazelor Cucuteni A2, A-B �?i B. S-au
investigat mai multe locuinte �?i gropi continînd un bagat material cera
mic de uz comun �?i oeramicâ pictatâ, figurine antropomorfe �?i zoomorfe,
unelte din piatra, silex, os etc. Un interes deosebit prezintâ o locuintâ
sanctuar descoperitâ în 1 975, in care s-a gâsit, prâbu�?it pe podea, in
apropierea vetrei un cap modelat din argilâ, avînd redate realist trâsâ
turile fetei. In apropierea statuietei a fast descoperit un topor de arama
de tip Vidra. Ceramica descoperitâ în locuinta se încadreazâ în faza Cu
cuteni A2. Pe baza analizelor cu Cg, autorul descoperirilor propune d a
tarea nivelului Cucuteni A2 de la Mârgineni, intre anii 3600 î.e.n.
3475 î.e.n.
(Sâpâturi : D. Monah - M.I.A.B.
Bibliografie : D. Monah, Datarea prin c., a etapei Cucuteni A2 in SCIVA,
30, 1 978, 1 : idem, A�ezarea Cucutenianii Miirgineni-Cetiituie, jud. Ba
cau, in Documente noi descoperite � informatii arheologice, Bucure�?ti,
-

1979).
14. Once�ti

a . In perioada 1 967-1 970 s-au efectuat sâpâturi in �e
zaroea prefeudalâ de la Once�?ti, situatâ pe terasa inferioarâ de pe ver
santul drept a l Berheciului, in punctul ,Poarta tarinei" sau ,Dîmbul lui
Gologan". A fast descoperita o locuinta de tip bordei, cu cu,ptor din
piatra �?i fragmente ceramice lucrate cu mina � i la roata. Pe baza mate
rialului ceramic, �ezarea a fast atribuitâ secolelor VIII-IX.
(Sapâturi : 1 . Mitrea - Institutul pedagogie Bacâu.
Bibliogr\S.fie : 1. Mitrea, A�ezarea prefeudalii de la Once�ti, jud. Baciiu,
in Carpica, IV, 1 9 7 1 , p. 2 7 1-287).
b. In anul 1 977, in vatra satului, la locul numit ,Pe Laz" , s-a efec
tuat un sondaj de inforrn.are, descoperindu-se rnateriale arheologice din
epoca bronzului (un cuptor Noua), epoca geto-dacicâ, (sec. 1. i.e.n. - 1.
e.n.) �?i epoca prefeudalâ (sec. IV-VII). A fost dezvelitâ o locuintâ cu
pietrar, adincitâ in pâmint, datînd din sec. VI-VII �?i doua gropi de
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provizii din sec. I-II e.n., continind fragmente ceramice provenind de
la vase-borcan, castroane, fructiere, amfore etc.
(Sàpàturi : Al. Artimon - M . I .A.B. Material inedit).
1 5. Pode i - Tg. Ocna. ln perioada 1977- 1 978 au fast reluate sapa
turile in statiunea arheologicà Podei, situatà pe un prornontoriu aflat
pe dreapta riului Trotu�, in aval de localitatea Tg. Ocna. Statiunea cu
noscuta din 1927, a fost investigata in mai multe campanii în 1939-1 943,
1956 �i 1 973, cînd, pentru prima data s-a sapat pe centrul a�ezarii, pla
toul fiind acoperit cu plantatie de vie. Au fost identificate trei nivele de
locuire, cel mai vechi apartinind culturii Cucuteni, faza B, al doilea,
epocii bronzului (cultura Monteoru) �i cel de al treilea, civilizatiei geto
dacice (sec. 1. î.e.n. - I. e.n.). Cea mai intens locuita a fost �ezarea
cucuteniana, in care au fost descoperite mai multe locuinte �i gropi con
tinind ceramica pictata policrom, unelte �i arme din piatra, silex, lut,
os �i un idol antropornorf feminin. Nivelul din epoca bronzului este spo
l"adic. Mai intensa pare locuirea din perioada La Tène-ului clasic (sec. I
î.e.n. - I e.n.), in care au fost surprinse ruinele unei constructH dacice
aflate pe �ua care leaga platoul de restul terasei �i a unor gropi conti
nind cerarnica dacicâ lucrata cu mina �i la roata.
(Sapaturi : 1 973, St. Cuco� - Muzeul arheologic Piatra Neamt, in cola
harare cu D. Monah - M .I.A.B.
1977-1978. D. Monah �i S . Antonescu - M. I.A.B.
Bibliografie : D. Monah �i S. Antonescu, Statiunea arheologicii Podei Tg. Ocna, in Documente noi descoperite � informatii arheologice, Bucu
re�ti, 1 979).
Hl'. Riiciiciuni. - a.
In punctul ,Dealul Vrabiilor" s-au efectuat
in anul 1968 sapaturi intr-o a�ezare neoliticâ apartinînd culturii Cucu
teni, faza B, identificindu-se resturile unei locuinte de suprafata cu ce
ramica pictata, �i din categoria C. ln anul urmator s-a descoperit un
mormint avind ca inventar un vas fragmentar de lut, un topor de luptâ
din piatra, un pandantiv din arama �i doua fragmente dintr-un obiect
tubular, tot din aramâ. Pe baza inventarului, mormîntul a fost datat in
perioada timpurie a epocii bronzului.
b. In punctul ,Cetatuie" s-a efectuat un sondaj într-o a�ezare din
epoca bronzului.
(Sâpâturi : Ersilia Tudor - Institutul arheologic Bucure�ti.
Bibliografie : E. Tudor, Un mormînt de la începutul epocii bronzului
descoperit la Riiciiciuni, jud. Baciiu, în SCIVA, 24, 1 973, 2, p. 2 83-29 1).
1 7. Riicèitiiu (comuna Horge�ti). A�ezarea fortificatâ geto-dacicâ de
la Ràcatàu, situatâ pe terasa stingà a Siretului, a fast identificatà de
autorii sâpâturilor cu antica T.amasidava din Geographia lui Ptolemeu.
A�ezarea a fost descoperità în 1968 �i acoperà o supr:afatà de aproximativ
7500 m2. Din punct de vedere stratigrafic �i tipologic se constata o" con
tinuitate de locuire începînd cu sfîr�itul sec. I V î.e.n., pînâ la începutul
sec. II e.n. Cele mai vechi vestigii dateazâ din epoca bronzului (cultura
Monteoru), suprapusâ de mai multe nivele de locuire apartinînd La
Tène-lui geto-dacic. Sâpâturile arheologioe ef·ectuate pinâ in prezent,
au scos la lurninâ un mare numar de obiecte metalice, de sticlâ, piatra
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:;; i os, complexe de locuinte, monede romane lili dacice a câror emisiune
se e:;;aloneaza intre anul 1 75 î.e.n. lili domnia lui Nera, o mare cantitate
de ceramica autohtona lili de import (greceasca lili romana) lil.a. Alilezarea
a cunoscut perioada de maxima inflortre in sec. I î.e.n.
I e.n., peri
o ada ce corespunde domniilor lui Burebista lili Decebal. Din necropola
aferenta au fost investigati pina in prezent doi tumu1i geto-dacici, din
sec. I î.e.n. - I e.n.
(Sâ,pâturi : V. Capitanu - M.I.A.B. lili V. Ursachi - Muzeul de istorie
Roman.
Bibliografie : V. Capitanu lili V . Ursachi, 0 noua cetatuie dacicii pe Valea
Siretului , in Carpica, II, 1 969, p. 93-1 3 1 ; idem, Descoperiri geto-dacice
în judetul Baciiu, in Crisia, 1972, p. 97- 1 1 4 ; V. Capitanu, Principalele
rczultate ale sapiiturilor arheologice in a�ezarea geto-dacica de la Raca
tiiu, jud. Bacau, in Carpica, VIII, 1976, p. 49- 1 2 1 : V. Capitanu lili V. Ur
sachi, in Thraco-Dacica, 1976, p. 27 1 -286 : V. Capitanu, L'établissement
fortifié dace de Racii.tau (dép. de Bacau), :i.n Résumés des rapports et
communications, Il-e Congrès international de thracologie, Bucarest 4-10
sept. 1976, p. 30-3 1 ) .
18. Sauce�ti. In urma sapaturilor efectuate in perioada 1 973-1975
i n punctul ,Morârita", au fost salvate 48 de morminte ale necropolei
daco-cai'Ipiœ, din care 41 de inc1neratie :;; i 7 de înhumatie. Acestea d1n
urmâ apartin carpilor. Dintre mormintele de ,incineratie, 28 sint in urne
�i 13 depuse direct in groapa. Inventarul consta din obiecte de podoabâ,
o oglinda de tip sarmatie, cutite din fier lili 13 fibule de tip carpic.
(Sapaturi : V. Capitanu - M. I. A. B.
Bibliografcie : V. Capitanu, Necropola Daco- carpicii. de la Sii.uce�ti, jud.
Bacèi.u, in Carpica, VIII, 1 976, p. 1 5 1-183 ; Idem, Contributii la cunoa�
terea populatiei autohtone in sec. Il-III e. n. in jud. Bacèi.u, in Muzeul
National, II, 1 975, p. 293-334).
19. $tefan cel Mare. In perioada 1971 -1978 s-au efectuat sàpaturi in
punctul ,La Si!� te", situ at in apropierea satelor Gutinalil lili Ràdeana,
identificindù-se mai multe nivele de locuire din neolitic, epoca bronzului
sec. II-III, sec. IV-VII lilÎ sec. XVI-XVII. De o deosebita importantâ a fost
descoperirea unor constructii apartinind unor curti boierelilti lili a unui
cimitir din aœealili perioada. A fost recoltat un bogat material arheolo
gic constind din ceramica de uz casnic lili ornamentala (cahle), obiecte din
fier, monede, obiecte de podoaba etc. 0 valoare deosebita o prezintâ
descoperirea unui tezaur monetar, format din 42 de monede aur, ducati
venetieni, datînd din sec. XVI-XVII.
(Sapaturi : Al. Artimon - M.I.A.B., în colaborare cu C. Eminovici Muzeul de istorie Gheorghe Gheorghiu-Dej .
Bibliografie : Al. Artimon lili C. Eminovici, Cercetiiri arheologice in a$e
zarea medievalii din comuna $tefan cel Mare, în Carpica, X, 1978, p.
27 1-303).
20. Tarnita (com. Once�ti). In anul 1972 s-a efectuat un sondaj in
�ezarea de la Tarnita, situat in .p unctul ,CoooHa", unde s-au descoperit
mai multe gropi lili doua cuptoa.re de ars ceramica din faza Cuouteni
-
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A-B, precum l?i un mormînt de inhumatie de la sfirl?itul epocii bronzulu i .
(Sâpâturi : D. Mon.ah - M.I.A.B.
Bibliografie : S. Antonescu, Sèipèiturile de salvare de la Tarnita, com.
Once�ti, jud. Bacèiu, in Carpica, VIII, 1976, p. 37-40).
2 1 . Tg. Trotu�. - a . I n anul 1 9 76-1978 s-au efectuat cercetâri în
perimetrul actual al Tîrgului-Trotu:;; , vechi centru urban, atestat pentru
prima oarâ la 6 oct. 1 4U8, in privilegiul comercial emis de Alexandru
cel Bun . In urma sondaj ului efectuat in gll"âdina Dispensarului sanitar,
a fost scoasâ la lumina o locuinta din sec. XVIII-XIX l?i un cuptor, con
tinind resturi -ceramice tipice pentru aœastâ perioada.
b. Cercetarile efectuate in partea de N a Tîrgului-Trotul?, in punctul
"Tarna Noua" , au devenit existenta a doua n ivele de locuire : primul
din sec. XV-XVI l?i al doHea din sec. XVII-XVIII. ln cuprinsul celor
doua nivele s-au gâsit locuint.e de suprafata, locuint.e adîncite în pamînt
l?i gropi de düerite tipuri. Materialul arheologic recoltat consta din cera
mica de uz casnic l?i ornamentalâ (cable), obiecte din fier, creuzete pro
venind de la un atelier me�te�ugâresc l?i monede din sec. XVIII.
(Sâpâturi : AL Artimon - M.I .A.B. Material inedit) .
22. Verme�t i (Comèine�ti). I n perioada 1 9 7 1 - 1 972 s-au efectuat in
vestigatïï în al?ezarea situata pe inâltimea ,Cetatuia". Au fost identificate
trei nivele de locuire : pPimul continînd vestigii ale culturii Cri�, al
doilea, cu vestigiile a doua locuinte Cucuteni A2 l?i al treilea, sp�radic,
cu ceramicâ Cucuteni B, din epoca de tranzitie l?Ï din epoca bronzului.
I n cadrul sondaj ului a fo·st dezvelita o singurâ locuinta cucutenianâ cu
platformâ, sub care s-au gâsit 21 fragmente de ril?nite �ezate ou partea
utilâ in jos. Autorul sâpâturii presupune ca este vorba, probabil, de un
ritual de fundare a unei locuinte-atelier pentru prelucrarea pietrei. I n
groparea rituala a rîl?ni�elor este pentru prima data atestatâ prin desco
perirea de la Vermel?ti. Pe baza materialului ceramic, �ezarea de la Ver
mel?ti, a fost datatâ intr-o fazâ tîrzie Cri�, probabil cu unele influente
Vinèa.
(Sapâturi : D. Mon.ah, - M . I .A.B.
Bibliografie : D. Monah, Sondajul de saZvare din
de la Verme�ti - Comèine�ti (I), in Carpica, VIII,

a�ezarea neo-eneoliticèi
1 9 76, p. 7-3 1 .)
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