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GÂNDURI DESPRE GEORGE TROHANI

Numele lui George Trohani (George/ pentru prieteni) poate fi asociat doar cu
superlative: cel mai bun coleg, cel mai amabil şi afabil om, cel mai echilibrat, cel mai
devotat familiei, prietenilor şi instituţiei, oricând gata să ajute pe cineva.
George/ este cel mai drăguţ coleg, cel mai zâmbitor coleg, cel mai elegant coleg
(cred că a fost primul şi cam singurul muzeograf care, la ocazii speciale, venea nu numai
în costum adecvat ci purta la gât şi papion, ceea ce, nu-i aşa! îl deosebea de toţi ceilalţi);
sigur că seria cel mai ... s-ar putea continua. M-am considerat privilegiată că la începutul
şi la sfârşitul activităţii mele în Muzeul Naţional de Istorie a României am fost colegă de
birou cu el. Niciodată nu l-am auzit vorbind pe cineva de rău sau plângându-se că timp de
4 ani ne-am străduit amândoi să-i schimbăm amprenta, imaginea pe care publicul din ţară
şi străinătate o avea sau îi fusese indusă asupra muzeului. Mereu calm, mereu cu zâmbetul
pe buze, mereu amabil şi îndatoritor, de o politeţe înnăscută şi nu mimată, bun vorbitor de
limbă franceză, cred că a fost o alegere excelentă când a fost numit - după Revoluţie director adjunct, fiind de un real folos atât în reorganizarea spaţiului muzeal cât şi la
organizarea, după decenii de absenţă din Europa, a impresionantei şi mult apreciatei
expoziţii Goldhelm, Schwer und Silberschatze. Reichtumer aus 6000 Jahren Rumiinischer
Vergangenheit de la Franifurt am Main (1994). La fel de important, dacă nu mai
important este faptul că din 1990 a participat la organizarea a trei expoziţii care
prezentau istoria României din antichitate şi până la primul război mondial la Muzeul
Naţional de Istorie din Chişinău. A contribuit, de asemenea, la legarea şi întreţinerea
numeroaselor contacte cu personalul diplomatic străin care, în perioada de după căderea
dictaturii ceauşiste, a făcut numeroase vizite şi a dezvoltat relaţii de pe alte poziţii cu
muzeul nostru.
Întorcându-ne în timp trebuie spus că George Trohani a participat la săpături
arheologice încă din timpul studenţiei, că toată viaţa a fost atât arheolog de teren, cât şi
arheolog de cabinet, că s-a specializat în epoca La Time, epocă în care şi-a făcut şi
doctoratul, susţinut la Universitatea din Bucureşti. A făcut parte din colectivul de
organizare al Muzeului Naţional de Istorie, participând activ şi ca adevărat specialist la
selectarea, aducerea şi aranjarea expoziţională a pieselor în Secţia de Istorie Străveche
care a devenit - în mare parte şi datorită eforturilor sale
nu numai un spaţiu de
referinţă pentru patrimoniul şi istoria acestei perioade, ci şi un exemplu pentru
organizarea unui spaţiu expoziţional.
George Trohani a fost şi încă mai este unul dintre oamenii de bază ai Muzeului. El
a făcut întotdeauna ceea ce a trebuit să facă, de la fişe de obiect la ghidaje şi conferinţe,
de la expoziţia permanentă la expoziţii temporare. A făcut săpături arheologice, a scris
cărţi, studii, articole, note. Ba mai mult a preluat gestiunea unei mari şi complicate părţi a
patrimoniului.
Dacă George Trohani nu ar fi existat, el ar fi trebuit să fie inventat pentru ca
oamenii, colegii să vadă că cineva poate fi şi aşa cum este el, bun, devotat, harnic,
chibzuit, înţelegător.
La aniversare îi doresc din toată inima lui George/ să fie sănătos şi să îşi poată
păstra zâmbetul.

Lucia Marinescu
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Săpăturile arheologice efectuate în 1983 la Vităneşti, jud. Teleorman, CA, VIII, 1986, p. 21-25 (coautor
cu V. Leahu)
Materiale de construcţie din lut ars în aşezările geto-dace (Rezumat), în Symposia Thracologica, IV,
Oradea, 1986,p.64-65
Surprinzătoare tehnici în ceramică, Almanahul „Ştiin/ă şi Tehnică", 1987, p. 15-16 (coautor cu D. N.
Popovici)
Metalurgie perfecţionată la geto-daci, Almanahul „ Ştiin/ă şi Tehnică", 1987, p. 17
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Centres de production - centres socio-spirituels dans le monde geto-daces de la Plaine du Danube, Acta
Centri Historiae „ Terra Antiqua Balcanica'', I, Veliko Tîrnovo, 1986, p. 83-88
Influences hellenistiques dans la decoration des âtres geto-daces, Ancient Macedonia, IV, Thessalonic,
1986,p.661-666
L'emploi et le travail des metaux entre Ies XVIe-Xle siecles av.n.e. en Valachie, Pulpudeva, 5, 1986,
Sofia, p. 184-189 (194)
Dovezi ale vînătorii şi pescuitului pe teritoriul ţării noastre în epoca străveche, Almanahul „ Vînătorul şi
Pescarul sportiv'', 1987, p. 154-158
Vase-colonete geto-dacice, Symposia Thracologica, 5, Miercurea Ciuc, 1987, p. 145-147
Prelucrarea fierului la geto-daci, Almanahul „Ştiinţă şi Tehnică'', 1988, p. 17
Noi cercetări arheologice de suprafaţă pe Valea Mostiştei, CCDJ, II, Călăraşi, 1988, p. 15-33
Sanctuare şi zone sacre la geto-daci, RI, 41, 1988, 2, p. 205-214 (coautor cu N. Conovici)
Materiale de construcţie din lut ars descoperite în aşezările geto-dace, Thraco-Dacica, 9, 1988, 1-2, p.
161-169
Săpături arheologice pe Ghergălăul Mare, satul Vlădiceasca, comuna Valea Argovei, jud. Călăraşi (III),
CCDJ, IV, 1989, p. 53-60
Jertfa întru dăinuire la geto-daci, Symposia Thracologica, 7, Tulcea, 1989, p. 337-338
Istoria fostei Mănăstiri Cătălui, Glasul Bisericii, XL VIII, 1989, 6, p. 155-167
Le probleme des centres "urbains" geto-daces de la Plaine du Danube. Resume, în VIie Semaines
Phillippopolitaines de l 'histoire et de la cu/ture Thrace, Plovdiv, 1990, p. 17-18
Un aspect al luptei pentru repaus duminical pe baza unei insigne, !stras, VI, 1992, p. 175-176
Vases-collonettes geto-daces, CA, IX, 1992, p. 83-84
Săpăturile arheologice efectuate la Sibiciu de Sus, jud. Buzău, CA, IX, 1992, p. 39-43 (coautor cu C.
Buzdugan)
Săpăturile arheologice efectuate la Piatra cu Lilieci, satul Tîrcov, corn. Pîrscov, jud. Buzău, CA, IX, 1992,
p. 46-51 (coautor cu R. Andreescu)
Le systeme defensif de la citadelle gete de Coţofenii din Dos (dep. de Dolj, Roumanie), în Terra Antiqua
Balcanica, V, Sofia, 1990, p. 61-63 (coautori VI. Zirra şi N. Conovici)
Ensevelissements sous Ies habitations chez Ies geto-daces, în Actes du Xlle Congres lnternational des
Sciences Pre- et Protohistoriques, 3, Bratislava, 1993, p. 281-282
La station getique fortifiee de „Cetatea Jidovilor" (Coţofenii din Dos, dep. de Dolj), Dacia, NS, 37, 1993,
p. 79-157 (coautor cu VI. Zirra, N. Conovici, P. Gherghe, P. Alexandrescu, Gh. Gâţă, VI. V. Zirra)
Les materiaux de construction en terre cuite chez Ies Geto-daces, Pulpudeva, 6, 1993, p. 189-193
Nouvelles recherches archeologiques ă Cătălui-Căscioarele, dep. de Călăraşi, CCDJ, XIII-XIV, 1994, p.
233-257 (coautor cu P. Damian, V. Sîrbu)
Aşezări geto-dacice apărate natural şi fortificate din Muntenia, Sargetia, XXV, 1992-1994, p. 65-75
Câteva date despre un antirevoluţionar brăilean - Manolachi Baldoridi, MN, VIII, 1995, p. 23-27; revizuit
şi cu completări în Analele Brăilei, VI, 6, 2005 (apărut 2007), p. 37-53
Decorul ceramicii lucrate la roată din aşezarea geto-dacică de la Borduşani, jud. Ialomiţa, Arheologia
Moldovei, XVIII, 1995, p. 59-67
L 'insediamento di Popeşti, în I Daci, Milano, 1997, p. 51
II mestiero del vasaio, în I Daci, Milano, 1997, p. 72-73
La lavorazione dei metalli preziosi, în I Daci, Milano, 1997, p. 74-76
Archaeological Researches at Borduşani-Popină (Ialomiţa County). Preliminary Report 1993-1994. 2. La
Tene Occupation. 2.1. Getic levels, CA, X, 1997, p. 39-45
Aşezarea de la Popeşti, jud. Giurgiu. Campaniile 1988-1991. Secţiunea n. Raport preliminar, CA, X,
1997,p. 193-238
Emil Moscalu (Necrolog), CA, X, 1997, p. 449-453
Cites et etablissements fortifies entre Ies Carpathes Meridionales, le Danube et la Mer Noire (Ve-Ille
siecles av. J.C.), în The Thracian Wor/d at the Crossroads of Civi/izations, I, 1997, Bucureşti, p. 512-539
(coautor cu V. Sîrbu)
O scrisoare de-a lui Teohari Antonescu către Pompiliu Eliade, Buletinu/ Muzeului „ Teohari Antonescu",
2-4, 1996-1998, Giurgiu, p. 172-173 (coautor cu N. Trohani)
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Liaisons commerciales entre Ies getes et le monde sud-danubien pendant Ies Illeme-Ier siecles av. J.C„
Studia Danubiana, l, Bucureşti, 1998, p. 261-262
Nouvelles interpretations concemant la necropole gete de Zimnicea, în Funeral Practices as Forms of
Cultural Jdentity, Tulcea, 2000, p. 69-71
Vases hellenistiques â decor peint de la Plaine Roumaine, în Istro-Pontica. Muzeul tulcean la a 50-a
aniversare. 1950-2000, Tulcea, 2000, p. 137-162 (coautor cu Vasilica Lungu)
Tehnici de prelucrare a ceramicii getice, în Istro-Pontica. Muzeul tulcean la a 50-a aniversare. 19502000, Tulcea, 2000, p.163-174
Der historisch-politische Rahmen, în Thraker und Kelten beidseits der Karpaten. Catalog de expoziţie,
Keltenmuseum, Hochdorf/Enz, 2000, p. 52-58
Sacrifices et inhumations rituelles d'hommes et d'animaux dans/sous Ies demeures dans le monde thrace
(Hallstatt et Latene), Resume (coautor cu V. Sîrbu), în Vasilica Lungu (ed.), Pratiques funeraires dans
I 'Europe des Xllle-/Ve s. av. J. C., Tulcea, 2000, p. 245
Câteva date despre familia Zossima, MN, XII, 2000, p. 97-110 (coautor cu N. Trohani)
Obiecte din lut ars şi piatră, precum şi vase ceramice descoperite în aşezarea getică de la Vadu Anii (jud.
Ilfov), CA, XI, partea II, 1998-2000, p. 371-405
Analiza funcţională a tipurilor ceramice getice din Câmpia Dunării în secolele II a. Ch. - I p. Ch., Lucia
Cornea, M. Drecin, B. Ştefănescu (ed.), Adevărul omeneşte posibil pentru rânduirea binelui, Oradea,
2001, p. 125-143
Observaţii asupra habitatului getic dintre Dunăre şi braţul Borcea, în G. Florea, Liliana Mateescu-Suciu
(coord.), Studii de Istorie Antică. Omagiu profesorului Ioan Glodariu, Cluj-Napoca, 2001, p. 17-41
(coautor cu V. Sîrbu)
Greutăţi din piatră şi lut ars descoperite în aşezarea getică de la Borduşani, jud. Ialomiţa, în G. Florea,
Liliana Mateescu-Suciu (coord.), Studii de istorie Antică. Omagiu profesorului Ioan Glodariu, ClujNapoca, 2001, p. 207-216
Generalul Gheorghe G. Eremie (1871-1922) în pagini de scrisori, MN, XIII, 2001, p. 245-255
Prefaţă la Martial. Epigrame - Traducere şi cuvânt înainte de Nicolae G. Eremie, Analele Brăilei, IV, 4,
2001,p.317-346
Remarques sur certains habitats getes dans l'etang de lalomitza (Bas-Danube). Importations et influences
grecque, în Thrace and the Aegean. Eighth lnternational Congress of Thracology, l, Sofia, 2002, p. 439451 (coautor cu V. Sîrbu)
Pianistul Alexandru Demetriad (1903-1983). Scurtă prezentare biografică, MN, XIV, 2002, p. 356-365
Câteva aspecte ale circulaţiei corespondenţei în timp de război. Cărţi poştale din primul şi al doilea război
mondial cu ştampila <Cenzurat>, Buletinul Muzeului Militar Naţional, S.N., 1/2003, partea II, p. 456-464
Necropola getică de la Canlia, corn. Lipniţa, jud. Constanţa, CA, XII, 2003, p. 139-198 (coautor cu
Rodica Boroffka)
Contribuţii la studiul ceramicii getice din Câmpia Română, CA, XII, 2003, p. 199-217 (coautor cu Doina
Şeclăman şi M. Şeclăman)
Ceramica geto-dacă din secolele II a. Chr. - Ip. Chr. din Câmpia Română, SC/VA, 52-53, 2001-2003, p.
245-255 (rezumatul tezei de doctorat)
Aspects concemant des rituels de fondation chez Ies geto-daces, în Thracians and Circumpontic World,
II, Chişinău, 2004, p. 332-333
Un eventual «depozit de obiecte din fier» descoperit în zona Sarmizegetusa, Sargetia, XXXI, 2003, p.
143-158
Inginerul Constantin C. Orghidan (1874-1944). Studiu genealogic şi istoric, MN, XVI, 2004, p. 235-268
(coautor cu Constanţa Ştirbu şi N. Trohani)
Obiecte getice din fier descoperite la Căscioarele-Ostrovel, Studii de Preistorie, 2, 2005, p. 221-225
Une lettre - document historique - du prince et du monseigneur Vladimir Ghyka pour Pompiliu Eliade,
MN, XVII, 2005, p. 255-267
Discuţii despre Orfeu, în Cr. Muşeţeanu, M. Bărbulescu, Doina Benea (ed.), Corona Laurea. Studii în
onoarea Luciei Ţeposu Marinescu, Bucureşti, 2005, p. 537-541 (coautor cu N. Trohani)
Copia Columnei lui Traian la Bucureşti, în P. Damian (ed.), DACIA AVGVSTI PROVINCIA. Crearea
Provinciei, Catalogul expoziţiei, Bucureşti, 2006, p. 51-57 (coautor cu Lucia Ţeposu-Marinescu)
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Restitutio. Un article publie par Alexandre A. Beldiman concemant sa demiere rencontre avec le roi
Charles I-er, MN, XVIII, 2006, p. 147-168
Restitutio. Aşezarea getică de la Zimnicea pe baza unor mai vechi şi mai noi însemnări, CA, XIII, 2006,
p.213-230
Valeriu Leahu (Necrolog), CA, XIII, 2006, p. 473-476
Skythisch beeinflusste Prestigefunde aus dem unteren Donau-Gebiet, în Im Zeichen des Goldenen
Greifen. Kănigsgrăber der Skythen, Berlin, 2007, p. 306-309
Consideraţii privind chiupurile geto-dace din Muntenia, în. R. Ştefănescu, I. Bauman, Lucia Savu (eds),
Studia in Honorem Dr. Florea Costea, Braşov, 2007, p. 208-213
Scurtă istorie a unei moşii - Stăncuţa Sud din judeţul Brăila, Analele Brăilei, VI, 6, 2005 (apărut 2007), p.
55-66
Zones sacrees - Zones publiques chez Ies Geto-Daces, în lron Age Sanctuaries and Cult Places in the
Thracian World, Braşov, 2006, p. 227-229
Ioannis Hunnuziadis Koumbaris, un professeur grec du XIX-eme siecle, de Galaţi - interpretations et
presentation d 'un fond archivistique, MN, XIX, 2007, p. 153-178
Relaţiile dintre Barbu Delavrancea, Cella Delavrancea, celelalte fiice Delavrancea şi ziaristul Timoleon
Pisani, MN, XIX, 2007, p. 215-233
La presence du poisson dans )'art thrace, Acta Musei Varnaensis, V. Ancient Civilisations and the Sea,
Vama,2007,p.204-216
Autour de la fin des etablissements Getes de la Muntenie, lstros, XIV, 2007, p. 213-216
Confesiuni între doi mari gazetari. Corespondenţa între Grigore Gafencu şi Timoleon Pisani, în ln
Honorem Ioan Opriş, Braşov, 2007, p. 153-191 (coautor cu N. Petrescu)
Vase getice de tip strecurătoare din Muntenia, în P. Hilgel, A. Mureşan, Mihaela Ambro (ed.), Istoricul
Liviu Mărghitan la a 70-a aniversare, Arad, 2007, p. 125-130
Souvenirs de Coţofeni, în Al. Avram, Vasilica Lungu, M. Neagu (eds.), <PIA/AI: XAPIN. Melanges a la
memoire de Niculae Conovici, Călăraşi, 2008, p. 27-29
Apen;u sur Ies vases conteneurs des geto-daces en Muntenie, în Al. Avram, Vasilica Lungu, M. Neagu
(eds.), <PIA/AI: XAPIN. Melanges ala memoire de Niculae Conovici, Călăraşi, 2008, p. 195-223
Raporturile dintre Alexandru Marghiloman şi ziaristul Timoleon Pisani pe baza unor scrisori inedite, MN,
XX, 2008, p. 309-318
Speranţă arheologică întreruptă. Pagini din corespondenţa arheologului Emil Coliu cu inginerul Ion
Teodoro între anii 1934-1939, CA, XIV-XV, 2007-2008, p. 559-576
Aspecte ale activităţii Francmasoneriei în Brăila şi Galaţi pe baza unor documente inedite, CN, XIV,
2008,p.559-567
Decorul ceramicii geto-dacice din Muntenia în secolele II a. Chr.-I p. Chr„ în A. Zanoci, T. Arnăut, M.
Băţ (ed.), Studia Archaeologiae el Historiae Antiquae. Doctissimo viro Scientiarum Arcaeologiae et
Historiae Ion Niculiţă, anno septuagesimo aetatis suae, dedicatur, Chişinău, 2009, p. 233-244
Un trio celebru, Magazin Istoric, XLIII, nr. 8 (509), august, 2009, p. 27-29
Le comte Paul (Pavel) Keller - fragments de la vie et des preoccupations d'un homme de )'Europe de
l'Est du XXeme siecle. Pages de sa correspondance, MN, XXI, 2009, p. 147-156
Comorile Dacilor, Catalog de expoziţie, Ploieşti, 2009 (coautor cu E. Oberlănder-Tâmoveanu)
Câteva date în legătură cu familia primului primar al oraşului Brăila - Panait Rubinis, în V. Sîrbu, C.
Luca (ed.), Miscellanea Historica et Archaeologica in Honorem Professoris Ionel Cândea, Brăila, 2009,
p. 533-535
Arta aurului şi argintului la geto-daci (secolele VI a. Chr. - I p. Chr.), în Comorile Dacilor li, Catalog de
expoziţie, Ploieşti, 201 O, p. 19-24
Coiful de la Coţofeneşti, în Comorile Dacilor li, Catalog de expoziţie, Ploieşti, 2010, p. 25-26
Nicolas Al. Mourouzi et Venus de Milo, în I. Cândea (ed.), Tracii şi vecinii lor în antichitate. Studia in
Honorem Valerii Sîrbu, Brăila, 20 I O, p. 645-648
L'arte dell'oro e dell'argento presso i Get-Daci (VI secolo a.C. - I secolo d.C.), în Ori antichi delia
Romania. Prima e dopo Traiano, Milano, 2010, Catalog de expoziţie, Roma, 2010-2011, p. 53-59
Înfiinţarea Legiunii române în timpul Primului război mondial. Noi documente fotografice, MN, XXIII,
2011, p. 83-94
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Cercetările

arheologice de la Valea Lupului, Mousaios, XV, 2010, p. 147-158 (coautor cu D. N. Popovici)
Valea Buzăului. Schiţă a cadrului arheologic şi istoric al zonei Nehoiaşu-Chirleşti-Pătârlagele. Cercetări
arheologice de suprafaţă, Mousaios, XV, 20 I O, p. 311-321 (coautor cu V. Leahu, A. Bătrîna, Lia Bătrîna,
Alexandra Bolomey, C. Buzdugan, D. N. Popovici)
Istoria Biblică. Faptele Sfinţilor Apostoli, selecţia textului, MNIR, 1991
Consideraţii privind cănile getice din Muntenia, în I. Glodariu, Gabriela Gheorghiu (ed.), Studii de istorie
şi arheologie: Omagiu cercetătorului dr. Eugen Iaroslavschi, Cluj-Napoca, 2010, p. 70-78
Schiţă genealogică: înrudirea familiilor Bolomey - Fotino, CN, XV, 2011, p. 335-344
Câte ceva despre Mănăstirea Cernica. Ctitorii ei şi satul Săcuiani, în Gh. Mănucu-Adameşteanu, CrinaMihaela Tafaila, Anca Beatrice Todireanu (ed.), O jumătate de veac în slujba istoriei Bucureştilor.
Omagiu Profesorului Panait Jon Panait la 80 de ani, Bucureşti, 2011, p. 192-204
Nicolae Filipescu şi relaţiile sale cu ziaristul Timoleon Pisani. Pagini din scrisori, MN, XXIV, 2012, p.
135-182
Scrisorile lui Jon D. Ţicăloiu către ziaristul Timoleon Pisani, în Argeşul şi Ţara Românească între
medieval şi modern. Studii de istorie şi arheologie. Prinos lui Spiridon Cristocea la 70 de ani, Brăila
Piteşti, 2013, p. 645-652
Despre brăţările dacice plurispiralice din argint. Stadiul cercetărilor, în Combaterea traficului cu bunuri
culturale - Recuperarea trecutului - Patrimonium, III, 2013, p. 205-219-23 7 (coautor cu Lucia Ţeposu
Marinescu)
Câteva bunuri arheologice de valoare excepţională pentru cunoaşterea civilizaţiei geto-dacice recuperate
recent. Expertize arheologice, CA, XVIII-XIX, 2011-2012, p. 159-186
O recentă achiziţie a Muzeului Naţional de Istorie a României: un vas de tip phiala, CA, XVIII-XIX,
2011-2012, p. 187-191
Din însemnările profesorului Gheorghe Cantacuzino (1900-1977), CA, XVIII-XIX, 2011-2012, p. 233256
Costachi Buzdugan (1932-2011) (Necrolog), CA, XVIII-XIX, 2011-2012, p. 305-306
Alexandru Oancea (1946-2012) (Necrolog), CA, XVIII-XIX, 2011-2012, p. 307-309
Relatările unui martor ocular: ziua de 23 august 1944 la S.S.I., Historia, VII, 64, aprilie 2007, p. 51-54
Arta aurului şi argintului în spaţiul carpato-dunărean în secolele VI-III a. Chr„ în Rodica Oanţă-Marghitu
(ed.), Aurul şi Argintul antic al României, Catalog de expoziţie, MNIR, Bucureşti, 2013, p. 64-75
Cercetările arheologice preventive efectuate pe insula Snagov, judeţul Ilfov, în anul 2012, Cercetări
Arheologice în Bucureşti, IX, 2013, p. 132-166 (coautor cu Gh. Mănucu-Adameşteanu, Raluca Iuliana
Popescu)
Două recente achiziţii ale Muzeului Naţional de Istorie a României: o fructieră Criş şi un vas de tip
phială, în Alexandra Comşa (ed.), Facets of the Past. The Challenge of the Balkan Neo-Eneolithic,
Proceedings of the lnternational Symposium Celebrating the 85'h Birth Anniversary of Eugen Comşa, 612 October, 2008, Bucharest, Romania, Bucureşti, 2013, p. 155-161
Mavromati-Gorsky-Brulez. O familie de militari şi oameni de cultură din secolele XIX-XX, MN, XXV,
2013,p. 83-104
Restitutio. La ceramique a decor peint de Sarmizegetusa Regia des depots des musees de Bucarest, Eph.
Nap„ XXIII, 2013, p. 205-241 (coautor cu S. Cleşiu)
Din însemnările profesorului Gheorghe Cantacuzino ( 1900-1977). III. Simpozionul neolitic organizat de
Institutul de Arheologie din Bucureşti, în zilele de 30 noiembrie - 2 decembrie 1972, CA, XX, 2013, p.
253-260
Din însemnările profesorului Gheorghe Cantacuzino (1900-1977). IV. Contribuţia cercetărilor
arheologice de la Palatul din Potlogi la cunoaşterea artei epocii brâncoveneşti, CA, XX, 2013, p. 261-265
Câteva decoraţii străine acordate unui român care şi-a slujit ţara. Discuţii în jurul lor, CN, XVI, 201 O
(2014 ), p. 325-341
Ilie Ighel-Deleanu ( 1870-1938) şi al său Dicţionar de Rime. O carte rară, MN, XXVI, 2014, p. 115-123
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Apulum, XII, 1974,RJ,28, 1975, ll,p.1777-1780
Alexandru Odobescu, Opere, IV, Tezaurul de la Pietraosa, Rl, 30, 1977, 2, p. 365
Apulum, XIII, 1975 şi XIV, 1976, Rl, 30, 1977, 12, p. 2271-2275
Inscripţiile Daciei romane, voi. II şi III/I, 1977, Rl, 3 l, 1978, 9, p. 1713
Maria Comşa, Cultura materială veche românească. Aşezările din sec. VIII-X de la Bucov - Ploieşti, RI,
31, 1978, 12,p.2337-2339
Sebastian Morintz, Contribuţii arheologice la istoria tracilor timpurii. I. Epoca bronzului în spaţiul
carpato-balcanic, Rl, 32, 1979, 6, p. 1165-1169 (coautor cu Al. Oancea)
Margerita Lordkipanidze, Kolhidskie perstni-peciati V-III vv.do.n.e., CN, II, 1979, p. 168-169
Sebastian Morintz, Contribuţii arheologice la istoria tracilor timpurii ... , Revista Comisiei Naţionale
Române pentru UNESCO, 21, 1979, 3-4, p. 278-279
Daci-Romani-Români, simpozion-dezbatere, RMMM, 6/1979, p. 86
Sesiunea de comunicări a Muzeului din Piteşti, RMMM, 8/1979, p. 82
Apulum, XVI, 1978, RI, 32, 1979, 9, p. 1805
Al Ii-lea seminar internaţional „Terra Antiqua Balcanica", Rl, 32, 1979, 12, p. 2369-2370
Alexandru Suceveanu, Viaţa economică în Dacia romană. Secolele I-III e.n., RJ, 33, 1980, I, p. 216-217
Argessis 2000. Sesiunea de comunicări a Muzeului din Piteşti, RMMM, 7/1980, p. 14
Cercetări Numismatice, III, MNIRSR, 1980, RI, 34, 198 l, 2, p. 379-380
Vasile Tomescu, Musica daco-romana, I, 1978, Rl, 34, 1981, 5, p. 1006-1008
Mioara Turcu, Geto-dacii din Cîmpia Munteniei, 1979, Rl, 34, 198 l, 7, p. 1397-1398
Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, 198 l, RMMM, 4/1982, p. 9092
Al Iii-lea simpozion „Elenismul şi litoralul Mării Negre", Tbilisi, 1982, Rl, 35, 1982, l l, p. 1259-1260
Vasile Tomescu, Musica daco-romana, II, 1982, RI, 36, 1983, I O, p. 1048-1049
Simpozionul de la Salonic, Rl, 37, 1984, 2, p. 194-195
Restaurarea Acropolei din Atena, RMMM, 3/1984, p. 73-74
Simpozionul "Terra Antiqua Balcanica", RI, 39, 1986, 2, p. 192-193
Dan Monah şi Stefan Cucoş, Aşezările culturii Cucuteni din România, Iaşi, 1985, Rl, 39, 1986, 9, p. 918920
Expoziţia Europa în timpul lui Ulysse, RMMM, 36, 2000, l-3, p.158-160
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Radovanu, jud. Călăraşi, 1962 (practică arheologică); 1968 (asistent)
Potlogi, jud. Dâmboviţa, 1963 (practică arheologică)
Cernica, mun. Bucureşti, 1963-1968 (practică arheologică)
Cătălui-Căscioarele, jud. Călăraşi, 1966-1967 (practică arheologică); 1977, 1988 (responsabil
Olteniţa-Renie, jud. Călăraşi, 1969 (asistent)
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Bratei, jud. Sibiu, 1972 (asistent)
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Vlădiceasca, jud. Călăraşi, 1973-198 l (responsabil ştiinţific)
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Vânătorii Mici, jud. Giurgiu, 1973 (responsabil ştiinţific)
Mavrodinu,jud. Teleorman, 1975 (responsabil ştiinţific)
Surlari, jud. Ilfov, 1975 (responsabil ştiinţific)
Vităneşti, jud. Teleorman, 1976, 1983 (responsabil ştiinţific)
Grojdibod, jud. Olt, 1978 (responsabil ştiinţific)
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Expoziţia

Muzeului de Arheologie din Olteniţa, tematică - colaborator ( 1969-I 970)
Istoria Străveche din Muzeul Naţional de Istorie a României - colaborator ( 1970-1972)
Secţia de arheologie din Muzeul Orăşenesc Drăgăneşti Olt ( 1980)
Goldhelm, Schwer und Silberschatze. Reichtiimer aus 6000 Jahren Rumiinischer Vergangenheit,
Frankfurt am Main, Germania - colaborator ( 1994)
Goten in Europe, Milano, Italia - colaborator (1994)
I Daci, Milano, Italia - colaborator ( 1996)
Epoca bronzului în România - colaborator ( 1995)
Gătter und Helden der Bronzezeit. Europe im Zeitalter der Odysseus, Copenhaga (decembrie 1998aprilie 1999); Bonn (mai-septembrie 1999); L 'Europe au temps d'Ulysse, Paris (octombrie 1999-ianuarie
2000) - comisar şi coordonator din partea română ( 1997-2000)
Gheorghe I. Brătianu - colaborator ( 1997)
Sculptorul şi restauratorul Gheorghe Vartic - coordonator (1998)
Pictorul Ignat Bednaric - coordonator ( 1998)
Revoluţia din decembrie. 1989-1998 - coordonator ( 1998)
Thraker und Kelten beidseits der Karpaten, Keltenmuseum, Hochdorf/Enz, Germania (2000)
Les Ce/tas en Espana, Soria, Spania - coordonator pentru România (2005)
Der geschmiedete Himmel, Halle, Manheim (Germania), Bassel (Elveţia) - coordonator pentru România
(2005-2006)
Im Zeichen des Goldenen Greifens. Kănigsgriiber der Skyten, Berlin, Mlinchen, Hamburg - coordonator
pentru România (2007-2008)
Secţia
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Al II-iea Congres Internaţional de Thracologie, Bucureşti, 1976: Traco-geto-dacii de pe Valea Mostiştei
(coautor cu D. Şerbănescu)
Simpozionul „Terra antiqua Balcanica", II, Veliko Tîmovo, Bulgaria, 24-30 septembrie 1979: Contribuţii
la studiul importului ceramicii romane în aşezările geto-dace din Câmpia Română
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Al Iii-lea Simpozion internaţional „Elenismul şi litoralul Mării Negre", Tbilisi, Georgia (URSS), 20-28
mai 1982: Formaţiuni politice geto-dace la Dunărea de Jos
A V-a ediţie a Săptămânilor Philippopolitane de istorie şi cultură tracă, Plovdiv, Bulgaria, 8-19 oct. 1982:
Folosirea şi producerea metalelor în sec. XVI-XI î.e.n. în Muntenia
Al IV-iea simpozion internaţional „Vechea Macedonie", Thessalonic, Grecia, sept. 1983: Influenţe
elenistice în decoraţia vetrelor geto-dace
Al III-iea Colocviu „Terra Antigua Balcanica", Veliko Târnovo, Bulgaria, sept 1985: Centre de producţie
- centre socio-spirituale la geto-dacii din Câmpia Dunării
A VII-a Ediţie a Săptămânilor Phillippopolitane de istorie şi cultură tracă, Plovdiv, Bulgaria, 1990:
Problema centrelor "urbane" geto-dace din Câmpia Dunării
Simpozionul „Muzeul şi publicul său", Barcelona, Spania, 1991: Relaţiile cu publicul în Muzeul Naţional
de Istorie a României
Congresul Internaţional de Ştiinţe Pre- şi Protoistorie, Bratislava, Cehoslovacia, 1991: Sacrificii umane la
geto-daci
A VIII-a Ediţie a Săptămânilor Philippopolitane de istorie şi cultură tracă, Plovdiv, Bulgaria, 1994:
Ceramica pictată din aşezările getice din Muntenia
The 81h Congress of Thracology "Thrace and the Aegean ", Sofia/lambo!, Bulgaria, 25-29 September,
2000
Thraker und Kelten beidseits der Karpaten, Keltenmuseum, Hochdorf/Enz, Germania, 2000
Al IX-iea Congres Internaţional de Thracologie, Chişinău, Republica Moldova, 2004: Locuri de cult la
geto-daci
Iran Age Sanctuaries and Cult Places in the Thracian World, Braşov, 2006: Zones sacrees - zones
publiques chez Ies geto-daces
Aşezări umane la Dunărea de Jos, Simpozion Internaţional, Galaţi, 2007: Autour de la fin des
etablissements getes de la Muntenie
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I. RAPOARTE ARHEOLOGICE

Cercetări

Arheologice, XXI,

Bucureşti,

2014, p. 25-54

PROGRAMUL DE COLABORARE ROMÂNO-FRANCEZ DE LA HÎRŞOVA-TELL, JUD.
CONSTANŢA. CAMPANIA 2013

DRAGOMIR NICOLAE POPOVICI, BERNARD RANDOIN, IOAN CERNĂU, CĂTĂLINA CERNEA,
ANA ILIE, CONSTANTIN HAITĂ, ADRIAN BĂLĂŞESCU, VALENTIN RADU,
MONICA MĂRGĂRIT, LOREDANA NIŢU, ROMAN HOVSEPY AN

PROGRAM ME DE COLLABORA TION FRANCO-ROUMAINE DE HÎRŞOVA-TELL, DEP. CONSTANŢA.
CAMPAGNE 2013

Les recherches archeologique de Hîrşova-tell en 2013 ont permis pour la premiere fois dans ce sit,
1'etude d'une habitation bicellulaire (SL I 09), incendiee, attribuee a la culture Boian, phase Spanţov. Sont
mise en evidence Ies donnees concement Ies technique et Ies materiaux mises en a:uvre pour construire cette
maison. Les recherches pluridisciplinaires ont permis un diagnostic preliminaire sur Ies caracteristiques de
l'outillage (lithique, en os et come) et la gestion des ressources.
MOTS CLE :

eneolithique, tel/ Hîrşova, culture Boian, Culture Gumelniţa, habitation
eneolitic, tel/ Hîrşova, cultura Boian, cultura Gumelniţa, locuinţă

CUVINTE CHEIE:

În campania anului 2013 au continuat cercetările ce au avut drept obiectiv principal
unor date suplimentare privind locuirile antropice în perioada de formare a teii-ului.
Acestea au fost efectuate în sectorul ce a fost codificat SC/pP (Suprafaţa C/proprietatea Mihai
Potamianos ), respectiv mica suprafaţă aflată la est de SB 1, din perspectiva unei cercetări
pluridisciplinare.
Date interesante a fumizat şi sondajul realizat în curtea locuitorului I. Alexe (SC/pA),
situată la est de prima.
obţinerea

LOCUINŢA

109 (SL 109)

Această locuinţă incendiată

observate pe o

suprafaţă

a fost cercetată în campania 2013. Resturile sale au fost
de aproximativ 62 m2 ce nu depăşea, probabil, 75% din suprafaţa sa

iniţială.

La începutul cercetării (pe baza analizei profilelor de est şi de vest ale monticolului supus
investigaţiei începând cu anul 2009) s-a luat în considerare existenţa a două locuinţe distincte (SL
109 şi SL 11 O). Cercetarea în suprafaţă a impus constatarea că în fapt era o singură locuinţă cu
două faze succesive, acestea fiind determinate, în principal, pe baza detaliilor constructive,
stratigrafice şi implicit cronologice.
În cursul cercetărilor s-a observat că aceasta era una de tip bicelular, cu o orientare generală
E-V. Camera estică era şi camera mare datorită suprafeţei sale de cca 36 m2 (6/6 m). A doua
cameră, vestică, avea o suprafaţă de aproximativ 25,20 m 2 (6, 10/4,20 m). Dimensiunile au fost
măsurate pe axa E-V (4,20 m), urmărind stratigrafia pe profilul magistral (nordic), iar pentru axul
N-S s-a considerat că păstrează aceeaşi dimensiune egală cu a camerei de est deşi în suprafaţă nu a
fost surprinsă decât pe o lungime de 5 m, restul continuându-se în profilul magistral. În consecinţă
rezultă evident faptul că suprafaţa totală iniţială a locuinţei depăşea 61 m2 ajungând probabil către
70 m 2 •

1

Vezi în acest sens precizările din rapoartele campaniilor precedente Popovici el a/ii 2012; Popovici el a/ii 2013.
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Locuinţa

suprapunea în întregime o zonă menajeră (C. 2065), fiind suprapusă, la rândul ei,
de către un nivel ocupaţional exterior (US 20.650).
Sistemul constructiv utilizat a fost unul cu şanţuri de fundaţie (PI. 111/1), pereţi cu structura
de rezistenţă de lemn (ţăruşi) şi platforme în ambele spaţii. Acest sistem constructiv este
binecunoscut în cazul locuinţelor gumelniţene 2 , fiind însă mai puţin documentat, până în prezent, în
cazul celor atribuite culturii Boian3 •
Se poate afirma că dimensiunile şanţurilor de fundaţie nu demonstrează existenţa unei
structuri construite foarte solid, după cum se cunosc destule cazuri în special pentru locuinţe
gumelniţene. Mai mult chiar, variabilitatea dimensională a acestora, ar putea permite ipoteza unei
construiri, fie nesigure, fie mai puţin îngrijite. Astfel, şanţurile de fundaţie (C. 2054), au avut o
adâncime medie de aproximativ 0,30 m. Numai în cazul peretelui de sud, acesta s-a adâncit până la
0,40 m. Şanţul de nord a fost surprins pe o lungime de 2,40 m. Capătul său de est era „tăiat" de
marginea săpăturii, iar spre vest continua în profilul magistral. Şanţul a avut pe toată suprafaţa o
lăţime de aproximativ 0,50 m şi o adâncime de 0,20-0,30 m. Umplutura sa (US 20.683), era
omogenă, fiind constituită în principal din chirpici nears, mărunţit, scoici, precum şi alţi
constituenţi antropici, cărbune şi fragmente ceramice. Aspectul omogen al acesteia se datorează
faptului că şanţul a tăiat un nivel masiv de distrugere provenind de la o locuinţă neincendiată,
anterioară, antrenând astfel şi material din aceasta. Şanţul de sud a fost surprins pe o lungime de 4
m, la est continuând în profilul de sud. Lăţimea sa a variat de la 0,40 m la 0,55 m, adâncimea
variind şi ea între 0,30 m şi 0,45 m. Umplutura (US 20.738) din punct de vedere al compoziţiei, era
eterogenă, numeroşii constituenţi antropici (oasele şi ceramica în principal), prezentând un grad de
fragmentaritate foarte ridicat. Şanţul de vest a fost surprins pe o lungime de 5 m, la nord
continuând în profilul magistral. A avut o lăţime care varia între 0,40 şi 0,50 m şi o adâncime de
cca 0,30 m. Umplutura acestuia (US 20.740), era eterogenă cu numeroşi constituenţi antropici. De
menţionat că la 3 m de limita de sud, şanţul este întrerupt pe o lungime de aproximativ 1,20 m,
această zonă fiind utilizată foarte probabil pentru accesul în încăpere (PI. 111/2).
C. 2064 reprezintă aliniamentele de ţăruşi care constituiau structura de rezistenţă a
pereţilor. Au fost descoperite 19 gropi de ţăruşi al căror diametru varia între 4 cm şi 8 cm. Astfel, în
peretele de sud au fost observate şase astfel de gropi (gr. 1 - US 20. 702, US 20. 703; gr. 2 - US
20.704, US 20.705; gr. 3 - US 20.706, US 20.707; gr. 4 - US 20.708, US 20.709; gr. 5 - US
20. 71 O, US 20. 711 şi gr. 17 - US 20. 734, US 20. 735). În peretele de vest au fost observate 12 gropi
(gr. 6 - US 20.712, US 20.713; gr. 7 - US 20.714, US 20.715; gr. 8 - US 20.716, US 20.717; gr. 9
- US 20.718, US 20.719; gr. 10- US 20.720, US 20.721; gr. 11 - US 20.722, US 20.723; gr. 12 US 20.724, US 20.725; gr. 13 - US 20.726, US 20.727; gr. 14 - US 20.728, US 20.729, gr. 15 US 20.730, US 20.731; gr. 16- US 20.732, US 20.733; gr. 18- US 20.736, US 20.737. În peretele
de nord a fost observată doar o singură groapă de ţăruş (gr. 19 - US 20. 781, US 20. 782).
Pereţii (C. 2052) au fost ridicaţi în sistemul cunoscut în cazul locuinţelor gumelniţene şi
Boian, având structura de rezistenţă compusă din ţăruşi de lemn acoperiţi apoi cu lut amestecat cu
tije de plante mărunţite şi pleavă (PI. 11/1-2). La demontare elevaţia maximă observată a fost de 15
cm.
Peretele de nord (US 20.685) s-a păstrat pe o lungime de numai 2 m având o grosime de
cca 0,20 m. Iniţial acesta a fost observat pe profilul de est. Cel de vest (US 20. 700) s-a păstrat pe
o lungime de 3 m în sud şi 0,40 m în nord. Grosimea sa era de aproximativ 0,20 m. Şi în acest
caz s-a observat o întrerupere cu o lungime de 1,20 m ce era probabil destinată accesului în
cameră. Această situaţie permite observaţia că în faza iniţială, probabil, accesul se făcea pe latura
de vest. Peretele de sud (US 20. 701 ), se păstra pe o lungime de 3,40 m, iar grosimea sa era de
aproximativ O, 1O m.

2

3

Popovici, Randoin, Rialland 2001, 131-133
Comşa, 1984, 166, unde se menţionează cazul unei singure locuinţe de la Vidra ce ar fi fost bicelulară.
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CAMERA DE EST

În camera de est, structurii de lemn a platformei, i-au fost atribuite două numere de
complex (C. 2056 respectiv C. 2058), deoarece zona de sud şi cea de nord erau deconectate din
vechime. Pentru facilitarea expunerii în continuare vom desemna platforma din această cameră cu
sigla C. 2058.
După ridicarea pereţilor (respectiv săparea şanţurilor de fundaţie, implantarea ţăruşilor
structurii de rezistenţă şi lipirea lor cu chirpici), pe suprafaţa interioară, astfel delimitată, a fost depus
un nivel de chirpici nears (US 20.688). S-a folosit acelaşi material constructiv ca şi în cazul pereţilor.
O dovadă în acest sens o constituie culoarea, compoziţia şi textura (PI. 11111-2). Lipsa unei interfeţe
clare între cele două momente constructive demonstrează şi că cele două activităţi s-au desfăşurat
imediat una după cealaltă într-un interval de timp scurt. Astfel, s-a nivelat suprafaţa neregulată şi a
fost orizontalizată suprafaţa ce prezenta o înclinare de la nord spre sud. Astfel, în colţul de sud-est,
nivelul avea o grosime de aproximativ 13 cm, spre centru 6-7 cm, iar spre nord se subţia până la 2
cm.
Peste ea au fost aşezate trunchiuri de copac, despicate pe lungime şi orientate nord-sud,
aşezate cu partea plată în jos. Lăţimile acestora variau între 5 şi 13 cm. În unele cazuri, între ele au
fost fixate segmente de trunchiuri de lemn foarte probabil pentru a se obţine o suprafaţă cât mai
orizontală. În majoritatea cazurilor erau continui însă au fost observate şi două cazuri în care
acestea, fiind mai scurte, în continuarea lor au fost puse altele două mai înguste. În urma incendierii
locuinţei acestea nu s-au carbonizat integral (numai cinci bârne şi acestea carbonizate doar parţial),
însă datorită vitrificării parţiale a chirpiciului, atât amprentele lor cât şi cele ale penelor de fixare
s-au conservat foarte bine.
Ulterior, peste acestea a fost aşternut un strat de chirpici (US 20.083), cu o grosime relativ
uniformă de cca 4 cm, ce avea şi rolul de fixare a bucăţilor de lemn şi de nivelare a suprafeţei.
În cazul acestei camere nu s-au păstrat foarte multe elemente constructive cu excepţia
pereţilor, podelelor şi a unei posibile laviţe (C. 2051 ). Faptul că nu a fost descoperită o structură de
combustie ne poate conduce la concluzia că, foarte probabil, aceasta era amplasată în colţul de NE.
Această ipoteză este întărită şi de absenţa structurilor de combustie din toate locuinţele cercetate în
SC/pP până în prezent. De altfel, trebuie să evidenţiem şi faptul că toate au avut în general acelaşi
amplasament şi, în consecinţă, aceeaşi zonă lipsă (colţul de NE). Această observaţie capătă o
particulară importanţă în condiţiile în care, conform observaţiilor din campaniile precedente, zona
respectivă nu era integral orizontală. În consecinţă orientarea şi amplasamentul locuinţei par să fie
decise de alte considerente decât aglomerarea diferitelor construcţii.
Primei faze de utilizare a locuinţei îi corespunde o podea cu două refaceri, toate
consistente, caracterizate prin prezenţa, în compoziţia lutului folosit în proporţii considerabile, a
unor componenţi precum scoicile fragmentare, bucăţele de lemn şi de stuf, alături de multă pleavă.
Acestea au fost surprinse pe suprafeţe mari (carourile A2, A3, 82, 83, C2, C3), având fiecare,
grosimi de cca 1 cm. Compoziţia materialului acestora sugerează o amenajare şi refaceri neglijente,
cel puţin comparativ cu ceea ce s-a putut observa în cazul altor locuinţe de la Hîrşova. Nici una
dintre ele nu prezenta un nivel ocupaţional evident, ceea ce sugerează o utilizare specifică, în
intervale de timp scurte.
A doua fază de utilizare, ce pare să corespundă construirii celeilalte camere, este marcată
de o succesiune de podele de data aceasta îngrijit realizate (US 20.082). În zona carourilor Al şi BI
a fost observată podeaua cu patru refaceri ce aveau grosimi de 0,50 cm. În zona caroului C3 au fost
surprinse până la nouă refaceri (posibil) parţiale ale podelelor. Datorită faptului că locuinţa a fost
distrusă în parte din vechime, dar după incendiere şi foarte probabil datorită unor nivelări
ulterioare, podelele aferente acestei faze au fost surprinse doar pe suprafeţe reduse în carourile A 1,
B 1, 83, C3 şi D3. În zona caroului B 1 au fost descoperite pe ultima podea fragmente ceramice
provenind de la două vase, precum şi un topor masiv de piatră. În zona sudică, în apropierea zonei
unde C. 2049 „taie" podelele, au fost descoperite fragmente provenind de la trei vase.
Subliniem astfel că podelele din cea de a doua fază se diferenţiază de cele din prima prin
aspectul îngrijit, materialul utilizat de mai bună calitate, grosimi mai mici (0,50 cm faţă de 1 cm) şi
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prezenţa

refacerilor parţiale (carourile C3 şi D3). Acestea din urmă sunt semnificative pentru
utilizarea mai intensă a anumitor zone din interiorul camerei.
În zona caroului C3, D3 pe ultima podea (US 20.646, în apropierea peretelui de sud), au
fost descoperite un fragment de nicovală, un frecător/percutor, două pietre neprelucrate de mari
dimensiuni, precum şi o lentilă de cereale carbonizate. Acest ansamblu a primit nr. C. 2060 (US
20.691).
La demontarea podelelor (US 20.082), a fost observată o suprafaţă unde acestea „urcau" pe
un nivel compact de chirpici (US 20.679). Acesta se înălţa cu aproximativ 5 cm faţă de nivelul
podelelor. Cu toate că înălţimea redusă nu este caracteristică unei laviţe, proximitatea faţă de colţul
de NE, zonă în care probabil se afla şi structura de combustie, ne face să încadrăm această
amenajare (C. 2051) în categoria mobilierului de tip laviţă4 .

CAMERA DE VEST

Datorită

faptului că locuinţa a fost parţial distrusă din vechime, în cazul acesteia nu s-a
păstrat nici un detaliu privind amenajările interioare, întreaga parte superioară a depunerilor fiind
îndepărtată până la nivelul platformei (C. 2057). În zona nordică a fost distrusă chiar şi aceasta,
astfel explicându-se faptul că ea a fost surprinsă pe o suprafaţă restrânsă, putând fi însă urmărită în
întregime pe profilul magistral (PI. 1/1). Sistemul constructiv este asemănător cu cel din camera de
est: pat de amenajare, platformă cu structură de lemn şi podea de chirpici (US 20.167). Aici acesta
are o grosime care variază între 0,50--4 cm. Bârnele de lemn sunt carbonizate, cu o dispunere
generală E-V cu excepţia uneia, de mari dimensiuni, dispusă N-S (aceasta era amplasată în
apropierea peretelui de vest al camerei mari - US 20.701 ). Scopul plasării sale în această poziţie şi
în această zonă este deocamdată neclar. Bârnele erau continue, cu diametre ce variau între 7 şi 16
cm. Au fost surprinse 20 de bârne orientate E-V. Dintre acestea doar 13 sunt mai bine conservate.
Observaţiile stratigrafice permit afirmaţia conform căreia platforma (C. 2057), este posterioară
celei din camera de est (C. 2058). S-a observat că ea suprapunea atât un nivel cu material provenit
de la construcţia pereţilor (US 20.643), fiind ulterioară şi unui nivel ocupaţional exterior care
corespundea unei prime perioade de utilizare a camerei de est (US 20.642). Atragem atenţia şi
asupra faptului că orientarea generală a bârnelor de lemn ce compuneau această platformă era
diferită faţa de aceea a platformei din cealaltă cameră, situaţie necunoscută până în prezent în cazul
locuinţelor gumelniţene şi a celor aparţinând culturii Boian.
Distrugerea (US 20.166, US 20.081) a survenit prin incendiere, temperatura atinsă fiind
suficient de mare încât să conducă la vitrificarea chirpiciului pe anumite suprafeţe (caroul C2, în
apropierea zonei de acces în camera de est). Foarte probabil acestea marchează şi prezenţa unor
cantităţi mai mari de combustibil depuse cu scopul de a ajuta arderea. Datorită inventarului sărac
descoperit putem presupune că locuinţa a fost golită înainte de a surveni incendierea. Dacă aceasta
a fost situaţia, ea diferea semnificativ de altele aparţinând culturii Gumelniţa şi cercetate nu numai
la Hîrşova 5 . Doar în zona carourilor Al, Bl, CI, Dl se mai păstrează nivelul de distrugere in situ,
în restul suprafeţei locuinţa fiind distrusă în totalitate, probabil datorită unor nivelări determinate de
încercarea de eliminare a denivelărilor.
Ceramica descoperită nu este foarte numeroasă. Observaţiile preliminare sugerează o
încadrare a acestui lot fazei Spanţov a culturii Boian.

4

5

Situaţii asemănătoare sunt semnalate în cazul altor aşezări Boian - vezi Comşa 1984, 166.
Vezi şi Comşa 1984, 156 unde se semnalează o situaţie asemănătoare în cazul unor locuinţe Boian cercetate la Glina de
către Mircea Petrescu-Dîmboviţa în perioada 1943-1948; Popovici 2010, 99
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SONDAJUL DIN se/PA (SC/PROPRIETATEA I. ALEXE)

Existând acordul proprietarului vecin, I. Alexe, a fost practicat un sondaj materializat
printr-o secţiune lungă cu dimensiunile de 24 x 2 m, la 6 m est de SC/pP. Acesta a fost practicat cu
scopul de a se verifica limita te/I-ului în această zonă, de la drumul de acces de pe malul Dunării,
spre nord, spre limita vizibilă a acestuia.
Săpătura efectuată aici a permis evidenţierea următoarei situaţii :
- şi în această zonă (proprietatea I. Alexe - SC/pA), limita de sud a te/I-ului (PI. IV/1) a
fost extrem de afectată de diverse lucrări realizate aici de-a lungul timpului, practic întreaga
stratigrafie preistorică, dar şi din epocile romană şi medievală fiind distrusă complet;
- cele mai vechi intervenţii ce au putut fi identificate aici datează foarte probabil din
perioada secolului al XVIII-iea când, deja, locuirea preistorică de aici fusese distrusă în principal
prin intermediul unor excavaţii al căror scop nu l-am putut evidenţia;
- ulterior, probabil în secolul al XIX-iea, aici au fost realizate câteva cuptoare posibil
pentru producţia de cărămizi 6 ;
- în cele din urmă, în perioada secolului XX, aici au fost realizate excavaţii ample, ulterior
umplute cu diverse materiale, fiind posibil ca şi aici să se fi aflat gheţăriile despre care localnicii
mai în vârstă ne-au spus că ar fi existat în zonă, fără a putea obţine însă detalii mai precise;
- zona de nord a secţiunii deschisă pe această proprietate a conservat numai vestigii de
locuire atribuibile culturii Boian (PI. IV/2), afectate de lucrările deja menţionate în această zonă, ca
şi secvenţele ocupaţionale ulterioare, gumelniţene, ce au fost distruse de aceleaşi intervenţii
contemporane.
Au fost descoperite puţine fragmente ceramice. Acestea prezintă o fragmentaritate mare.
Cele mai frecvente în cadrul acestui lot sunt fragmentele provenind de la vase modelate din pastă
grosieră. A vând în vedere şi suprafaţa redusă cercetată situaţia este explicabilă. Ceea ce se poate
afirma însă este apartenenţa lor la cultura Boian fără a se putea face alte precizări. Continuarea
cercetărilor în SC/pP ar putea să furnizeze date suplimentare care să permită, eventual, o mai fină
încadrare culturală.

RAPORT SEDIMENTOLOGIC

Cercetarea sedimentologică a avut în vedere înregistrarea stratigrafică ş1 eşantionarea
a structurilor cercetate arheologic.
În secţiunea SC/pP, am precedat la înregistrarea stratigrafică a zonei de deşeuri C. 2065, ce
constă din depuneri ample, constituite din cochilii de bivalve, lentile de cenuşă şi de cărbune, oase
de peşti şi de mamifere şi coprolite. Microstratigrafia acestui complex a fost observată în suprafaţa
cercetată şi înregistrată pe profilul sudic. Deşi aflaţi în poziţie secundară în raport cu zona de
producţie sedimentară, constituenţii antropici reflectă activităţile umane, ritmul acestora, ca şi
indicii asupra sezonului (de vară) în care au fost acumulaţi.
În cadrul sondajului iniţiat în această campanie, notat SC/pA, studiul sedimentologic a avut
în vedere cercetarea cadrului geomorfologic al locuirii eneolitice, ca şi date semnificative asupra
secvenţei de locuire din baza teii-ului de la Hîrşova.
Principalele rezultate preliminare pot fi sintetizate astfel:
- primele niveluri de locuire, din baza te/I-ului, sunt formate şi acumulate pe un fragment
din terasa joasă a Dunării, constituită din depuneri siltice şi fin nisipoase, gălbui, omogene, fără
constituenţi antropici; această parte a terasei este acumulată în mod direct pe pintenii calcaroşi de
vârstă jurasică din baza şi din vecinătatea teii-ului.
micromorfologică

6

Astfel de situaţii au mai fost descoperite în SC în cursul cercetărilor de aici. Foarte probabil, zona a fost utilizată pentru
astfel de activităţi în epoca modernă. Inedit.
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- deşi nu au fost surprinse în zona cercetată, este foarte posibil să fi existat unele amenajări
ale terasei, în scopul unor nivelări sau al iniţierii unor nuclee de locuire, aşa cum a evidenţiat şi
cercetarea arheologică, prin corelarea stratigrafică a rezultatelor din ultimele campanii;
- în nivelurile din partea inferioară a secvenţei stratigrafice, au fost observate aceleaşi
tipuri de unităţi sedimentare, reprezentând podele, lutuieli, alte tipuri de amenajări şi niveluri
ocupaţionale fine, ca şi în partea superioară a secvenţei gumelniţene, ce însumează cca 12 m
grosime.
Din cadrul acestei succesiuni stratigrafice, au fost prelevate nouă eşantioane
micromorfologice, în scopul caracterizării locuirii din această zonă, prin informaţiile specifice
acestei analize (natura şi sursa materialelor sedimentare utilizate pentru prepararea diferitelor
materiale de construcţie, ritmul de amenajare şi utilizare a structurilor antropice, natura activităţilor
umane ce pot fi atribuite diferitelor tipuri de unităţi).

PETROGRAFIA MATERIALULUI LITIC

A fost continuată analiza petrografică a materialului litic şlefuit descoperit în suprafaţa
arheologic SC/PP. Principalele tipuri de unelte sunt prezentate corespunzător materiei
prime din care sunt realizate.
Topoare - unul este realizat dintr-o rocă şistoasă, cu textură fină, omogenă, cenuşiu închis
şi brun roşcat, arsă, iar altul, de mari dimensiuni, din gresie fină, cenuşiu închis, omogenă, parţial

cercetată

arsă.

Percutor - calcar fin, crem, parţial ars.
Bilă - calcar fin, omogen, cenuşiu, ars parţial.
Râşniţe - cuarţit fin cristalizat, cenuşiu gălbui, omogen, compact (I), şist verde cu textură
grezoasă fină, cenuşiu cărămiziu, şistozitate slabă, omogen, compact ( 1), gresie cuarţoasă foarte
fină, cenuşiu deschis, omogenă, compactă (I).
Şlefuitoare - sunt realizate dintr-un galet de calcar fin, brun deschis (I), omogen, un alt
galet de calcar foarte fin, crem, foarte omogen, compact ( 1), calcar grezos fin, gălbui, omogen ( 1),
gresie grosieră, polimictică, cu ciment carbonatic, cenuşie, omogenă, compactă (2), gresie fină,
cenuşiu gălbuie, carbonatică, omogenă, cu urme de curent ( 1).
Un fragment de gresie carbonatică fină, cenuşiu gălbuie, fin micacee, omogenă ar fi putut
fi utilizat ca şlefuitor/ascuţitor.
Un alt fragment, de calcarenit cu textură grezoasă medie, cenuşiu deschis, cu o suprafaţă
şlefuită şi un fragment de calcar grezos fin, gălbui, ars, cu o suprafaţă şlefuită, au fost utilizate ca
şlefuitor/frecător.

Fragmente - calcar fin, crem, omogen, cioplit, posibil percutor, calcar gălbui, fin, omogen,
aplatizat, prelucrat prin cioplire pe margini.
Un galet de gresie fină, alungit, cenuşiu închis, posibil utilizat ca şlefuitor.
Doi galeţi de cuarţit fin cristalizat, cenuşiu gălbui şi cenuşiu mediu, nu prezintă urme de
prelucrare.
Fragmente de rocă fără urme de utilizare corespund, petrografic următoarelor tipuri: gresie
carbonatică fină, cenuşiu gălbuie, cu structuri de curent ( 1), fragment de gresie carbonatică fină,
cenuşiu gălbui, fin micacee (I), calcar crem, fin, omogen (4 7) şi arse (2), şist verde cu textură fină,
omogen (I), fragment de cuarţit cu textură fină, cenuşiu gălbui, omogen ( 1), rocă granitică,
omogenă, compactă (I), rocă granitică foarte alterată, fisurată (3), silex cenuşiu deschis, fin (7),
silex brun cenuşiu mediu, fin, eterogen (I), silex fin, cenuşiu închis, ars ( 1), concreţiune silicioasă
ocru cenuşiu, cu impurităţi şi cortex (I). Prezenţa lor în sit indică asociaţia petrografică utilizată
pentru industria litică şlefuită. Dintre acestea, calcarele, cele mai frecvente, prezente în imediata
vecinătate a sitului, au fost utilizate de multe ori în cadrul unor amenajări ale locuinţelor, vetrelor
sau cuptoarelor.
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INDUSTRIA MATERIILOR DURE ANIMALE

În cadrul campaniei arheologice 2013, au fost identificate 45 de piese atribuite industriei
materiilor dure animale (PI. V). Drept suport, pentru confecţionarea acestora, a fost ales osul (36
piese), cornul (7 piese) şi dintele (2 piese). Ponderea diferitelor specii şi elemente anatomice, alese
drept matrice, este prezentată în tabelul 1.
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TABEL I. HÎRŞOVA 2013. SC/PP. PONDEREA SPECIILOR ŞI ELEMENTELOR ANATOMICE SELECŢIONATE

În funcţie de gradul de finisare, acestea au fost atribuite celor patru categorii de produse şi
sub-produse rezultate în urma lanţului tehnologic (obiecte finite, piese în curs de prelucrare,
suporturi şi resturi de debitaj). Numeric, repartiţia lor este inegală, net în favoarea produselor finite
- 30 exemplare (66,7% din total), spre deosebire de piesele în curs de prelucrare - 1 exemplar
(2,2%), suporturi - 1 exemplar (2,2%), resturi de debitaj - 2 exemplare (4,4%) şi indeterminate
(piese ce par să fi fost finisate, dar a căror funcţie nu o putem identifica, datorită fracturării
excesive)- 11 exemplare (24,5%).

Nr.
l.
2.
3.
4.
5.

Tip de
Vârf

unealtă

Daltă

Ac de

păr

Perlă tubulară

Indeterminată

Corn

Dinte
1

Os
14

-

9

4

1
1
8

-

-

2

1

TABEL 2. HÎRŞOVA 2013. SC/PP. PONDEREA NUMERICĂ A PIESELOR FINITE
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Vârfurile (categoria tipologică cel mai bine reprezentată) au fost confecţionate din os, atât pe
suport în volum (4 piese), cât şi aplatizat (I O piese), precum şi din canin de Sus sero/a. În primul caz,
cel al suporturilor în volum, pentru a crea frontul activ, s-a aplicat o lovitură prin percuţie, cu
regularizarea riguroasă a planului de fractură. În ceea ce priveşte exemplarele pe suport aplatizat, s-a
aplicat o metodă de bipartiţie, printr-un debitaj longitudinal, în percuţie (4 exemplare), cu amenajarea
frontului activ prin abraziune, aplicată doar spre extremitate. La celelalte şase exemplare, vorbim
despre o metodă de extracţie, prin dublu rainurage, metodă sugerată de faptul că lăţimea pieselor este
inferioară la Y2 din diametrul osului. Convergenţa laturilor a fost asigurată fie printr-un raclage
longitudinal, suprapus de abraziune (4 exemplare), fie direct prin abraziune (2 exemplare). Vârful din
canin a fost confecţionat pe suport plat, obţinut prin bipartiţia longitudinală, în urma percuţiei, a
dintelui, frontul activ fiind creat printr-un raclage longitudinal, aplicat spre partea activă.
Dăltiţele din os au fost confecţionate pe suport în volum (6) şi plat (3). Pentru suporturile în
volum, a avut loc eliminarea epifizei, în percuţie, fără regularizarea planului de fractură. Frontul
activ a fost creat tot prin percuţie, cu abraziunea bifacială a planului de fractură, doar spre
extremitate. Suportul aplatizat a fost obţinut prin bipartiţia longitudinală a osului, de asemenea, cu
aplicarea fasonajului doar spre frontul activ.
Dăltiţele din corn, deşi reduse numeric (4 exemplare), sunt deosebit de interesante prin
stigmatele tehnologice. Trei dintre ele sunt confecţionate pe suport în volum. Suportul a fost
obţinut printr-un procedeu de segmentare, fără a putea identifica tehnicile, deoarece planul de
segmentare a fost regularizat prin abraziune. Median, a fost realizată o perforaţie, cu o morfologie
cilindrică, prin rotaţie bifacială. Frontul activ prezintă o morfologie de tip daltă, tipurile de fracturi
ilustrând folosirea lor într-o acţiune de percuţie. În cazul piesei pe suport aplatizat, nu cunoaştem
procedeul de bipartiţie, deoarece întregul plan de debitaj a fost riguros abrazat. Piesa a fost utilizată
într-un cu totul alt mod decât exemplarele pe suport în volum, prezentând un lustru macroscopic
intens şi o extremitate emousse, de unde concluzia folosirii pentru prelucrarea materialelor suple.
Perla tubulară, un tip de podoabă des întâlnit în ansamblurile eneolitice, a fost obţinută
printr-un procedeu de segmentare prin sciage, continuat de abraziunea planurilor de segmentare.
Deosebit este acul de păr, deoarece este nefragmentat, spre deosebire de majoritatea exemplarelor
arheologice, ce prezintă fracturi dintre cele mai diverse. Nu cunoaştem procedeele de obţinere a
suportului deoarece întreaga suprafaţă a fost riguros abrazată. Modelul din partea superioară a fost
degajat, se pare, prin sciage alternativ bifacial. De asemenea, perforaţiile prezente la acest nivel au
fost obţinute prin rotaţie bifacială.
Trecerea în revistă a materialului, recuperat pe parcursul anului 2013, ilustrează că
tehnicile şi procedeele, ca şi categoriile tipologice, sunt destul de puţin variate, dar sunt bine
adaptate diferitelor tipuri de materii. O mare parte dintre unelte ilustrează o amenajare simplistă bipartiţie prin percuţie, cu o prelucrare sumară a frontului activ prin abraziune, alese poate dintre
aşchiile deja debitate pentru extragerea măduvei osoase. Nu lipsesc însă nici piesele ce au
beneficiat de o investiţie mai importantă, precum acul de păr, vârfurile obţinute prin dublu
rainurage sau dăltiţele din corn. Ele corespund, însă, unor activităţi dintre cele mai diverse, de la
transformarea diverselor materiale (vârfuri, dăltiţe), la domeniul estetic (perlă, ac de păr), ilustrând
importanţa pe care o aveau materiile dure animale în economia comunităţilor preistorice.
PIESE LITICE CIOPLITE
Eşantionul

recuperat în campania 2013 nu foarte numeros, este format din 287 de piese
litice cioplite din silex local (Tabel 3), alcătuind câteva categorii tehno-tipologice.
Aşchiile şi fragmentele de tip esquille formează, împreună, cea mai semnificativă parte a
eşantionului, respectiv 46,34%, aparent provenind din activităţi de reamenajare a suprafeţelor
afectate de desprinderi accidentale sau de refacere a suprafeţelor active ale uneltelor formale.
Absenţa nucleelor şi prezenţa a doar două fragmente de galet şi bloc de silex „testate", purtând
negativele a câtorva desprinderi de aşchii, nu sunt în măsură să excludă cu totul debitajul din
spectrul de activităţi desfăşurate în sit, întrucât eşantionul cuprinde şi produse secundare, de tip
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entame, sous-entame şi demi-crete, aparţinând etapelor iniţiale ale secvenţei operatorii. Piesele
corticale prezintă, în majoritate, cortex alb-gălbui, cretat, fără urme de rulare.
În cazul suporturilor laminare (PI. VI/1, 3) neretuşate, predomină fragmentele meziale - 27
de exemplare, urmate de cele proximale - 14 exemplare, spre deosebire de suporturile lamelare,
reprezentate, în principal, de piese complete şi fragmente proximale. Acestea din urmă, incluzând
atât lamele propriu-zise, cât şi produse secundare de tip coup de burin, alcătuiesc 14,58% din
totalul suporturilor laminare. Dimensiunile pieselor complete au valori medii de 45-53/68 mm
lungime, 32-38 mm lăţime şi 8-12 mm grosime; izolat, dimensiunile câtorva dintre suporturile
laminare fragmentate, proximale şi meziale, înregistrează valori ale lungimii considerabil mai mari,
de peste 90 mm sau chiar 170 mm (PI. Vl/1-2).
Uneltele formale includ lame (PI. VII/3), retuşate ( 17 exemplare, dintre care cele 3 lame
appointees ar fi putut îndeplini funcţia de vârfuri), piese de tip grattoir (PI. VIl/2), complete şi
distale ( 15 exemplare) şi, izolat, lame cu troncatură, o lamelă retuşată şi o piesă de tip burin.
Observaţiile preliminare privind repartiţia spaţială a pieselor permit situarea a 165 dintre
ele, respectiv 57,49% din eşantion, în complexul 2065 şi a 26 de piese în complexul 2054 din
locuinţa 109. Din punct de vedere tehno-tipologic, atât în cazul primului complex, cât şi în cel al
locuinţei, toate categoriile de suporturi au, în mare, aceeaşi reprezentativitate observată la nivelul
întregului eşantion. Prin urmare, în acest stadiu al analizei şi date fiind dimensiunile reduse ale
eşantionului, nu pot fi individualizate zone specializate de activităţi sau diferenţe semnificative în
inventarul litic înregistrat în interior (locuinţă) şi exterior.

Materie
prima

Structura eşantionului litic cioplit
Categorii tehno-tipologice
Aşchii/esquil/eslindet
Lame/lamele
Piese

Galeţi/blocuri

Total
280
7

retuşate

Silex
Calcar

56/77/47
-1-17
TABEL 3.

.

HIRŞOV A-TELL,

46/14
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STUDIUL RESTURILOR DE MAMIFERE

S-au analizat materialele faunistice de mamifere care provin din secţiunea SC/pP datată
cultural Boian-Spanţov. Au fost studiate 25 de unităţi stratigrafice care au furnizat circa 1912 de
fragmente de mamifere (tabel 4). Dintre acestea, doar 905 au fost determinate până la nivel specific
(47,3%). Precizăm faptul că doar două US (20.246 şi 20.247) care fac parte dintr-o zonă de deşeuri
menajere, au fost sitate şi flotate. De aceea, cele două US au şi o pondere extrem de mare din punct
de vedere cantitativ în cadrul faunei analizate, 21,2% (US 20.246) şi respectiv 45,3% (US 20.247).
Restul materialului faunistic studiat a fost prelevat direct, cu o serie de avantaje şi dezavantaje,
lucru reliefat şi cu alte ocazii 7 •
Determinările anatomice şi taxonomice au fost realizate pe teren cu ajutorul colecţiilor
osteologice de referinţă amenajate pe şantierul arheologic de la Hîrşova-te/l. De asemenea, au mai
9
fost consultate lucrările metodologice ale lui Barone 8 şi Schmid pentru mamifere. Discriminarea
dintre oaie şi capră a fost făcută pe baza scheletul post-cranian după criterile lui Boesneck et a!ii' 0
testate de Clutton-Brock et alii 11 , Prummel şi Frisch 12 ; pentru resturile dentare, am utilizat lucrările
lui Payne 13 , Helmer 14 , Halstead et alii 15 , Balasse şi Ambrose 16 •
7

Popovici et a/ii 2002, 57-58
Barone 1986
9
Schmid 1972
10
Boesneck el a/ii 1964
11
Clutton-Brock et a/ii 1990
12
Prummel, Frisch 1986
13
Payne 1985
14
Helmer 2000
15
Halstead et a/ii 2003
16
Balasse, Ambrase 2005

8

DRAGOMIR NICOLAE POPOV/CI, BERNARD RANDOIN, IOAN CERNĂU, CĂTĂLINA CERNEA, ANA ILIE, CONSTANTIN HAITĂ,
ADRIAN BĂLĂŞESCU, VALENTIN RADU, MONICA MĂRGĂRIT, LOREDANA NIŢU, ROMAN HOVSEPYAN

Vârstele de abataj (de sacrificare) au fost estimate după erupţiile dentare apelând la
17
lucrarea lui Schmid , iar pentru uzurile dentare am apelat la lucrările lui Ducos 18 şi Grant' 9 pentru
bovine, Payne20 şi Helmer2 1 pentru ovicaprine şi Horard-Herbin 22 pentru suine. Corelarea datelor
biologice cu cele zootehnice s-a realizat după Forest23 .
Toate fragmentele analizate prezintă caracteristicile unor deşeuri menajere şi anume: urme
de tăiere - de dezarticulare şi de descărnare, urme de dinţi (de carnivore, probabil câini, dar trebuie
luată în seamă şi acţiunea distructivă a suinelor domestice) şi urme de ardere.
În acest stadiu al demersului nostru ştiinţific, nu am considerat necesar să realizăm estimări
ale numărului minim de indivizi (NMI), deoarece cercetarea arheologică continuă în această
secţiune. Acest lucru va fi realizat în momentul în care se va finaliza diagrama stratigrafică.
Spectrul faunistic este relativ bogat, fiind reprezentat de 14 specii (Tabel 5), dintre care
cinci sunt domestice: vită (Bos taurus), oaie (Ovis aries), capră (Capra hircus), porc (Sus
domesticus) şi câine (Canisfamiliaris) şi nouă sălbatice: cerb (Cervus elaphus), căprior (Capreolus
capreolus), mistreţ (Sus sero/a), lup (Canis lupus), vulpe (Vulpes vulpes), vidră (Lutra lutra), pisică
(Felis silvestris), castor (Castor fiber) şi iepure de câmp (Lepus europaeus).
Activitatea de creştere a animalelor este sugerată prin prezenţa resturilor de vită, porc, oaie,
capră şi câine. În cadrul acestui raport preliminar putem afirma că bovinele au o pondere relativ mare
(45,6%), ele fiind urmate de către ovicaprine (23,5%) şi porcine (4,6%). Este posibil ca ponderea
acestuia din urmă să fi fost mult mai ridicată, dar din păcate un număr relativ mare de resturi de suine
(Sus sp. - 13,6%) nu au putut fi discriminate specific din cauza fragmentarităţii accentuate a acestora,
dar şi a vârstei fragede a animalelor. Totuşi raportul dintre resturile determinate taxonomic specific ca
fiind de porc şi mistreţ este de 3 la 1 ceea ce ar sugera că şi în aceste condiţii, porcinele îşi menţin
poziţia a treia după ovicaprine. Câinele are o pondere relativ scăzută, de doar 2% comparativ cu
nivelurile gumelniţene când acesta atinge procentaje de peste 10%24 (FIG. I).
Studiul vârstelor de sacrificare a bovinelor domestice ne arată că aceste animale erau
crescute atât pentru came, cât şi pentru produsele lor secundare (lapte şi derivatele lor). În cazul
ovicaprinelor, în acest stadiu al cercetării se observă că acestea erau exploatate mai ales pentru
produsele lor secundare (lapte) şi, în subsidiar, pentru carne. În cazul porcinelor remarcăm că
majoritatea sunt tăiate între 12 şi 18 luni. Câinele era utilizat în alimentaţie dacă avem în vedere
cele câteva resturi (3) care prezintă urme antropice de tăiere care atestă consumul său.
Vânătoarea la Hîrşova-tel/ reprezintă o activitate secundară de procurare a hranei, rolul său
fiind relativ redus în comparaţie cu activitatea de creştere a animalelor (circa 11 %). Se observă
pentru prima dată la Hîrşova că ponderea mamiferelor de talie medie spre mică este relativ
importantă, dintre specii remarcându-se vulpea (3,6%) şi iepurele de câmp (2,7%). Nu trebuie
neglijat nici aportul mamiferelor de talie mare şi medie (cerb şi mistreţ) care aduc o cantitate
importantă de came în cadrul dietei acestei comunităţi (FIG. 1). Majoritatea animalelor sălbatice
sunt de vârstă subadultă şi adultă.
Spre deosebire de nivelul Gumelniţa 25 , unde vânatul reprezintă circa 24%, în cultura Boian
vânătoarea are un rol mult mai redus. O altă diferenţă este dată şi de faptul că în cultura Gumelniţa
26
predomină resturile animalelor de talie mare şi medie , cum a.r fi mistreţul, cerbul şi căpriorul,
ceea ce ne demonstrează o evoluţie în legătură cu exploatarea mediului înconjurător din preajma
aşezării faţă de cultura Boian.

17

Schmid 1972
Ducos I 968
19
Grant 1982
20
Payne 1973
21
Helmer 2000
22
Horard-Herbin 1997
23
Forest 1997
24
Bălăşescu et a/ii 2005, 362, tabel 93
25
Bălăşescu et a/ii 2005, 362, tabel 93
26
Brehard et Bălăşescu 2012, 3 172, table 3
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TABEL4. HÎRŞOVA- TELL SC/ PP (CAMPANIA 20 13).
REPARTIŢIA RESTURILOR DE MAMCFERE PE UN ITĂŢ I STRAT IGRAFICE CERCETATE

NR
413
204
7
2
42
18
12

Specie
Bos taurus
Ovis/Capra
Ovis aries
Capra hircus
Sus domesticus
Canis familiaris
Cervus elaphus
Capreolus capreolus
Sus scrofa
Sus sp.
Canis lupus
Vulpes vulpes
Lutra lutra
Felis silvestris
Castor fiber
lepus europaeus
Total determinate
indeterminabile talie mare
indeterminabile talie medie
Total mamifere

O/o

14
123
1
33
8

45,6
22,5
0,8
0,2
4,6
2,0
l,3
0,1
1,5
13,6
0,1
3,6
0,9

I

1

O, 1

2
24

0,2
2,7

905

100,0

647
360
1912

TABEL 5. REPARTIŢIA NUMERICĂ Ş I PROCENTUALĂ A RESTURILOR DE MAMIFERE PE SPECIJ
DESCOPERJTE LA HÎRŞOVA-TELL SC/ PP (CAMPANIA 2013)
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FIG. I. HÎRŞOVA-TELL SC/ PP, 2013.
HISTOG RAMĂ DE REPREZENTARE A POND ERII MAMIFERELOR

STUDIU ARHEOIHTIOLOGI C

S-au analizat materialele faunistice provenind din secţiunea SC/pP.
Au fost studiate mai multe unităţi stratigrafice, dintre care cele mai importante ca număr de
resturi sunt US 20.170 (64) şi US 20.247 (397). Materialul faunistic studiat a fost prelevat direct,
dar şi prin cernerea unui volum de sediment. Au fost identificate 554 resturi (Tabel 6) provenind de
la peşti , ţestoase (15), păsări (28). Acestora li se adaugă şi coproliţi (5). În ceea ce urmează
prezentăm analiza pentru materialul ihtiofaunistic prelevat direct.
Pisces. În această campanie au fost identificate 511 de resturi ce au aparţinut peştilor
(Tabel 6) din care 382 (75%) au fost determinate. Acestea sunt în general oase robuste, care se
păstrează mai bine în timp şi care pot fi colectate cu uşurinţă (keratohyalul, hyomandibularul,
dentarul, opercularul, basioccipitalul, parasfenoid, vertebre). Faţă de campania precedentă nu se
observă schimbări majore în lista taxonomică. Speciile identificate sunt comune pentru Dunăre şi
apele dulci: sturioni, ştiucă, crap, somn şi şalău. Dintre resturile determinate, somnul domină ca
număr de resturi (60,47%), fiind urmat de crap (15,97%). Sturionii sunt bine reprezentaţi în acest
eşantion, menţinându-se cu un procent de 7,59% pe locul patru după ştiucă (10,73%). Şalăul este
de asemenea prezent cu 4,71 %.
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US
2000 1
20095
20 166
20170
20170
20242
20246
20247
20247
20247
20247
20247
20247
20247
20247
20247
20650

Careu Sturioni

Huso

Esox

huso

lucius

Cyprinus Cyprinidae
corp ia

2
3

3
9
4

1
C2
A3

03
B3
81
82
C3
C2
Cl

1
1

9
1
5

5
2
1

1

2

9
3
3
4
3
8

11
3
6
7
2
8

3

3

1

1
1
3
1

fucioperca

PisceslND

1

2

1
1

3
15
4
1

7

3

1

29
35
13
21
3
1
1
7
4
5
6

2

2
231

1

Emys

orbicularis

1

50

20653

20683
20687
20688
20692
20738
20743
20744
Total

Sander

glanis

2
3
2
4
23
2
6
1
8

1
02
Ol

Silurus

1
1

3

10
1
37
3
7
13
5
14

Testudo
sp.

Aves

Coprolit

2
8
2
12
52
11
10
3
24
2

1

1
1

1
2
2

2

1
2
2
10
2
4

1
2
4

1

3
1

5

1

1
3
1
5

1
1

1

u

17

41

61

18

129

14

1

28

130

lS
55
77
27
64

1
1

Total

s

3
2
6
17
8
11
15
1
2
SS9

TABEL6. HÎRŞOYA-TELL 2013. SC/ PP. NUMĂRUL RESTURILOR DE PEŞTE IDENTlFICATE

RECONSTITUIREA DlMENSIUNlLOR

Sturionii sunt prezenţi cu resturi provenind de la scuturile osoase externe, dar şi cu radii de
sau oase de la craniu (parasfenoid, dentar). Singura specie determinată în acest
eşantion este morunul (Huso huso), cu indivizi de talie medie şi mare. Ceilalţi indivizi au fost
apreciaţi după dimensiunea primei radii a înotătoarei pectorale şi pot fi încadraţi, majoritatea, în
categoria mică.
Pentru celelalte specii s-au reconstituit dimensiunile doar pentru unităţile stratigrafice
20.170 şi 20.247.
Ştiuca (Esox lucius) e prezentă cu nouă indivizi (FIG. 2), dintre care doar unul este de talie
mică (200 mm LT, 0,12kg). Ceilalţi sunt de talii medie (1) şi mare (7), una singură depăşind 1 m
LT (1,3 m Lt şi 18 kg). Masa totală a ştiucilor este de 5 kg pentru US 20.170 şi 37 ,6 kg pentru US
20.247.
Crapul (Cyprinus carpio). A fost identificat cu un număr de şapte indivizi (FIG. 3) cu talii
cuprinse între 670-1200 mm LT (4,40-28 kg). Doi intră în categoria reproducătorilor. Masa totală
a crapilor atinge 39 kg în cazul US 20.170 şi 21 kg pentru US 20.247.
Somnul (Silurus glanis) . S-au reconstituit dimensiunile pentru 25 de indivizi (FIG. 4) cu
talii cuprinse între 730 şi 2011 mm LT (2, 70-53 kg). Aceştia se încadrează în categoria medie spre
mare. Masa totală a indivizilor estimaţi se ridică la peste 173 kg în cazul US 20.170 şi 340 kg în
cazul US 20.247.
Pentru şalău (Sander lucioperca) au fost reconstituite dimensiunile a trei indivizi. Taliile
acestora sunt de 800 mm LT (4,7 kg) în cazul US 20.170 şi de 700 şi 750 mm LT (3,90 şi 4 kg) în
cazul US 20247.
Datele din acest eşantion confirmă rezultatele de până acum obţinute pentru acest nivel
(SC/pP). Observăm slaba prezenţă a speciilor de talie mică şi a ciprinidelor, pescuitul fiind orientat
către captura speciilor de talie mare precum crapul, somnul sau sturionii.
la

înotătoare
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DATE ARHEOBOTANICE PRELIMINARE PRIVIND CULTURA PLANTELOR

27

Resturile de plante descoperite în diferitele secvenţe ocupaţionale aparţinând culturii Boian
din teii-ul de la Hîrşova provin din flotarea sau sitarea umedă a sedimentelor28 , iar identificarea
29
acestora a fost făcută pe baza bibliografiei .
Chiar dacă cercetarea locuirilor Boian de la Hîrşova prin noile săpături este abia la început,
iar investigaţiile noastre sunt şi ele preliminare, datele arheobotanice obţinute contribuie la
cunoaşterea atât a economiei plantelor cât şi la reconstituirea mediului înconjurător din această
perioadă. Astfel, 1457 unităţi carpologice au fost recoltate din 19 probe cu un volum total de 460
litri. 16 taxoni provenind de la angiosperme au fost descoperite, cinci dintre acestea fiind cultivate.
În ordinea prezenţei cantitative acestea sunt: Triticum monococcum (PI. IX/3-5; este
important de menţionat faptul că au fost descoperite împreună cele două forme ale sale, cu un
singur bob şi cu două boabe, situaţie care este foarte rară), Triticum dicoccum (PI. IX/1-2),
Triticum aestivum sspp. spelta (PI. IX/6), Hordeum vulgare var. nudum (PI. X/1 ), Lens culinaris
(PI. X/2), Pisum sativum (PI. X/3) şi Vicia ervilia. Au fost descoperite şi specimene prost
conservate sau altele cu caractere morfologice şi trăsături anatomice intermediare ce nu au permis
identificarea lor mai precisă, rămânând deschisă posibilitatea apartenenţei lor la plantele cultivate
(Tabel 7). Remarcabil este şi faptul că toate seminţele recuperate şi bine identificate ale grupului
cereale aparţin varietăţilor cu boabe învelite lipsind total varietăţile nudum la Hîrşova-tel/. În
contrast cu această situaţie constatăm lipsa varietăţilor de orz cu boabe învelite în timp ce boabele
de orz, varianta nudum sunt multe. Triticum monococcum este una dintre speciile cele mai prezente
în neoliticul şi calcoliticul European. În cazul nostru grâul este prezent în procent de 85,2% în timp
ce orzul este de 14,8%. Dacă aceste procentaje se păstrează şi în cazul descoperirilor viitoare, rolul
secundar al orzului va fi confirmat în cazul economiei plantelor comunităţilor Boian de la Hîrşova
tel/. O altă observaţie se impune. În cazul loturilor studiate aici s-a constatat că procentajele
acestora variază mult fiind foarte polarizate. Această situaţie poate fi interpretată drept un argument
indirect al faptului că aceste cereale erau cultivate separat.
Legumele cultivate sunt, în general, în probele noastre, prezente în procentaje mici (2, 1%)
dar în unele probe sunt prezente în procente semnificative (20% şi chiar mai mult; Tabel 7).
Au mai fost descoperite şi plante segetale şi ruderale: Trapa natans (PI. IX/5), Cornus mas
(PI. X/4), Lithospermum purpureocoeruleum (PI. X/6), Hordeum sp. (sălbatică), Asperugo
procumbens, cf. Lamiaceae, cf. Cyperaceae gen. sp., Chenopodium sp. (Tabel 7). În câteva situaţii,
din cauza stări de conservare precare, nu a putut fi identificată nici măcar familia (Tabel 7).
Câteva observaţii se impun şi despre alte descoperiri interesante. Fragmente de sâmburi de
Trapa natans şi de Cornus mas au fost descoperite în sedimentul arheologic, amândouă
carbonizate. Această situaţie permite ipoteza conform căreia ambele au fost utilizate de către
oameni. Seminţele de Trapa natans, din interiorul sâmburelui, precum şi ectocarpul şi mezocarpul
fructului de Cornus sunt comestibile. Acestora li se adaugă o sămânţă mineralizată de Litospermum
purpurocaeruleum, incompletă, în sensul că ea prezenta intervenţii clare asupra extremităţilor care
au fost tăiate şi, foarte probabil, au fost netezite cu grijă (PI. X/6). Astfel de descoperiri nu sunt noi.
Se ştie că seminţe de Lithospermum purpurocoeruleum au fost utilizate pentru realizarea de
30
mărgele în culturile Cucuteni şi Gumelniţa . Alături de acestea sunt documentate şi alte plante
sălbatice comune (Hordeum sp., Asperugo procumbens, cf. Lamiaceae, Chenopodium sp.) sau
higrofile certificând existenţa unor zone umede (cf. Cyperaceae gen. sp.). În general se observă că
plantele segetale şi ruderale prezintă procentaje scăzute în comparaţie cu cele cultivate în cadrul
probelor studiate.
Cea mai importantă probă de grăunţe de cereale (mai mult de 500 de exemplare), a fost
descoperită în locuinţa nr. 109. Grăunţele erau concentrate în colţul de nord-vest al camerei
Textul redactat de către Roman Hovsepyan în limba engleză a fost tradus de Dragomir Popovici.
Probele au fost procesate pe şantierul de la Hîrşova-te/l.
29
Zohary, Hopf, Weiss 2012; Jacomet, 2006
3
Cârciumaru 1996
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(carourile 03 şi C3D3 - FIG. I, 3). Podeaua (US 20.646), pe care au fost descoperite, era ultima
refacere a sa31 , fiind recoltate două mici probe de 2,0 şi 1,5 litri. În cazul acestora s-au putut
observa diferenţe semnificative din punct de vedere arheobotanic. Din amândouă lipseşte cărbunele
ele fiind în fapt mase de seminţe întregi sau fragmentare. Concentrarea de seminţe este mai mare în
cazul probei provenind din carourile C3D3 decât în cea provenind din caroul 03. În acelaşi timp în
proba din caroul 03 lipsesc seminţele identificabil cert de Triticum dicoccum care sunt abundente
în proba din carourile C3D3. La fel s-a putut observa că această probă conţine o cantitate
semnificativă de Triticum monococcum, cu două boabe care sunt foarte puţine în proba din
carourile C3D3. Se poate concluziona că în special Triticum monococcum cu două boabe erau
concentrate în caroul 03 în timp ce grăunţele de Triticum dicoccum erau concentrate în caroul C3.
Ambele probe conţin semnificative cantităţi de fragmente de seminţe neidentificabile de Triticum
monococcum/dicoccum.
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Hîrşova-tell 2013 . SL 109: 1. Structura de lemn a platformelor celor două camere, vedere dinspre sud;
2. Camera de vest, perete şi structura de lemn a platformei, vedere dinspre est

PI. I

1.

2.
Hîrşova-te/l 2013 . SL 109, Camera de est: 1. Pereţii
2. Camera de est, pereţi. Co l ţu l de NV (detaliu)

şi

PI. II

patul de amenajare, vedere dinspre est;

l.

2.
Hîrşova-te/l

2013. SL 109, Camera de vest: 1.

Şanţurile

PI. III

de

fundaţie,

vedere dinspre est; 2. Intrarea

I.

2.

Hîrşova-tel/

2013. Sondajul din SC/pA: 1. Profilul de nord; 2. Detaliu profilul de vest

PI. IV

cm

1.

2.

Hîrşova-te/l

2013. Sondajul din SC/pA, Utilaj IMDA: l. Piese de os; 2. Piese confecţionate din corn

PI. V

şi

dinte

2.

3.

4.
Hîrşova-te/l

20 13. 1, 3. Suporturi laminare; 2. Lamele; 4. Lame cu desprinderi

PI. VI

b.

a.

I.

2.

3.

Hîrşova-te/l

3.

2013 . 1. Burin pe

troncatură

(a), detaliu al desprinderilor de tip chute (b); 2. Grattoir;

Lamă retuşată fragmentată

PI. VII

a.

b.

1.

d.

c.

2.
f.

e.

3.

Hîrşova-tel/

2013 . la, 2c, 3e. Lame appointees; lb, 2d, 3f. Detalii ale desprinderilor accidentale, ventrale

PI.VID

şi

dorsale

r:sIJ " .

2.

4.

3.

s.

6.
Hîrşova-te/l 2013 . SC/pP, St 20, US 20.676, SL 109, C3D3: 1. Grăunţe carbonizate de Triticum dicoccum;
2. Grăunţe carbonizate de Triticum dicoccum din acelaşi spic; 3--4. Grăunţe carbonizate de Triticum monococcum);
S. Bază de spiculeţ carbonizat de Triticum monococcum; 6. Sămânţă carbonizată de Triticum aestivum ssp. Spelta.
Fotografii a părţii ventale şi a celei dorsale

PI. IX

1.

2.

am

3.

:1

I

•

f

4.
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5.

6.

Hîrşova-tell 2013 . SC/pP, St 20, US 20.170, C 2065, Dl: I. Grăunţe carbonizate de Hordeum vulgare ssp. Nudum;
2. Sămânţă carbonizată de Lens culinaris; 3. Sămânţă carbonizată de Pisum sativum; 5. Sâmbure carbonizată de
Trapa natans (fragmentar); 6. Sământă mineralizată de Lîtbospermumpurpurocaeruleum având extremităţiile tăiate.
Hîrşova-tell 2013 . SC/pP, St 20, US 20.170, C 2065, B 1: 4. Sâmbure carbonizat de Cornus mas
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LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE BORDUŞANl-POP/NA, DEP. IALOMIŢA (2012-2014)

Au cours des fouilles des annees 2012-2014 dans le tel/ de Borduşani ont etait etudie divers types de
complexes, habitations (no. 19, 47, 50 et 56), ou C. 379 (zone de passage) et C. 394 (espace commun).
Le Sondage I Est, pratique sur la cote Est de la Popina, au but de mettre en evidence la succession
des sequences anthropiques, a permis l'observation du fait que celles-ci appartiennent a la Culture Gumelniţa.
L 'etude attentive des vestiges de differentes habitations a offert des donnees extremement importantes
concemant la diversite des modalites a travers lesquelles elles arrivent a la fin de leurs evolution. Ainsi a pu
etre souligne la complexite des comportements de ces communautes concemant Ies habitations.
MOTS CLES : Culture Boian, Culture Gumelniţa, habitations, archeozoologie, outillage lithique, outillage en
matieres dures animales, carpologie
CUVINTE CHEIE: cultura Boian, cultura Gumelniţa, locuinţe, arheozoologie, utilaj litic, utilaj din materii dure
animale, carpologie

Colectivul de cercetare ce a întreprins studiile arheologice de pe teii-ul de la Borduşani
în perioada anilor 2012-2014 şi-a propus nu numai să contribuie la mai buna
cunoaştere a evoluţiei locuirilor umane din perioada eneoliticului (în principal cultura Gumelniţa),
de aici ci şi la cunoaşterea dinamicii locuirilor umane în zona înconjurătoare, caracterul acestora şi
tipul de gestiune a resurselor din perspectiva unei abordări pluridisciplinare.
În cele ce urmează vor fi prezentate câteva dintre cele mai importante şi semnificative
complexe arheologice cercetate în această perioadă.
(jud.

Ialomiţa)

LOCUINŢA

NR. 19 (SL 19)

În zona limitei de nord a teii-ului (sectoarele 6, 7, 11, 12, 42), au fost descoperite în 1994
vestigiile acestei locuinţe. Cercetarea sa a continuat în campaniile 1995-1996, 2004 şi 2009-2012,
când s-a şi încheiat.
A fost o locuinţă neincendiată, bicelulară, orientată aproximativ E-V (PI. 1/1), spre
deosebire de majoritatea locuinţelor cercetate până în prezent la Borduşani, care erau orientate
aproximativ S-N.
Atât cât s-a păstrat, ea avea o suprafaţă de cca 45 m2 • Partea sa de nord era distrusă în
întregime (PI. 111), foarte probabil în perioada getică, când au şi fost efectuate diferite lucrări de
fortificare'. Suprafaţa sa iniţială pare să fi fost de cca 62 m2 •
Camera de est
Vestigiile acesteia ocupă o suprafaţă de cca 38 m2 , în sectoarele 6, 7, 42, 11 şi 12, fiind
delimitată la sud de peretele C. 7 (C. 437), la est de un şanţ de fundaţie posterior (C. 63), la nord de
un perete cu trei faze constructive (faza I - C. 444, faza II - C. 446, faza III - C. 442 = C. 80), iar la
vest de peretele C. 404.
În apropierea colţului de sud-vest al camerei a fost descoperită o structură de combustie (C. 1).
Observaţiile stratigrafice au demonstrat că aceasta a fost construită după ce fusese realizată şi chiar
reparată prima podea.
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La rândul ei, evoluţia acesteia poate fi urmărită de-a lungul a trei faze constructive marcate
în primul rând de schimbările de amplasament ale peretelui de nord (aflat spre marginea teii-ului, în
consecinţă, după cum menţionam, pe un teren destul de instabil), dar şi de refacerile mai ample ale
podelelor.
În prima fază evolutivă (C. 444 - US 7721, US 1341, US 1344, US 8003, C. 7 - US 2073
şi US 1022, C. 404- US 3276, US 7740, US 7710 =US 7903 =US 8002, US 7802, US 7709 =US
7902, US 1342, US 7708, US 7901, US 8001, US 7707, US 7801, US 2083, US 7722) a camerei
mari remarcăm existenţa a patru etape importante.
Primul moment constructiv a constat în nivelarea resturilor unei locuinţe incendiate
anterioare (în acest caz distrugerea SL 22), care a avut acelaşi amplasament cu SL 19, cu scopul de
a se trece la construirea propriu-zisă.
Imediat după această operaţiune a fost conturată suprafaţa pe care urma a fi construită SL
19, prin săparea şanţurilor de fundaţie ale pereţilor. Menţionăm că, pe toate laturile păstrate ale
locuinţei (vest, sud, nord şi perete interior), pereţii surprinşi în săpătură au avut şanţuri de fundaţie.
Astfel, pe latura de vest (adică pentru peretele dintre cele două camere), a fost săpat şanţul
C. 463, cu o lăţime de 40/60 cm, iar adâncimea maximă de 0,40 m. A fost observat şi cercetat pe o
lungime de 2,20 m, lungimea totală neputând fi stabilită din cauza limitei de nord a te/I-ului. Pe
latura de sud, pentru peretele C. 7 (= C. 437), a fost săpat şanţul de fundaţie C. 466, cu o lăţime de
50/68 cm (St. 6), o adâncime de 0,43 m şi o lungime totală (pentru peretele camerei de est) de 7,70
m. Peretele de est al locuinţei, împreună cu şanţul de fundaţie al acestuia au fost distruse în
întregime de şanţul de fundaţie ulterior (C. 63).
Latura de nord a SL 19 a fost delimitată prin săparea C. 467 - şanţul de fundaţie al
peretelui C. 444. Nici acesta nu a putut fi cercetat pe toată lungimea sa iniţială. Din cauza
vecinătăţii cu limita de nord a întregii suprafeţe cercetate, extremitatea vestică a şanţului nu s-a
păstrat, C. 467 fiind observat pe o lungime de numai 2,60 m. Avea o lăţime de 40 cm şi o adâncime
de 40 cm.
Imediat după aceea au fost ridicaţi pereţii locuinţei. Peretele interior, dintre cele două
camere (C. 404 - US 3276), cu o grosime păstrată de aproximativ 12 cm, a fost surprins pe o
lungime de 2 m. Peretele de sud (C. 437 = C. 7- US 751 O= 1022 = 2073) şi cel de nord (C. 444 US 7721 ), cu o grosime de cca I O cm şi păstrat până la o înălţime de cca 0,40 m, erau realizaţi
dintr-un sediment siltic galben-verzui, cu structură compactă, omogenă. În ceea ce priveşte peretele
de est s-a putut constata că era în întregime distrus de intervenţiile posterioare (C. 63).
Al treilea moment constructiv este reprezentat de amenajarea, în ambele camere ale SL 19,
a unui nivel cu chirpici ars mărunţit şi bine tasat, rezultând o „platformă" - pat de amenajare, peste
care au fost construite podelele locuinţei (US 8003 în St. 6, US 7828 în St. 7, US 1344 în St. 11,
US 7740 în St. 12, US 7517 în St. 42). Grosimea acestuia era înjur de 10 cm, fiind un nivel siltic
brun deschis ce conţinea fragmente mărunţite de chirpici ars şi cărbune, uneori granule de lut nears
şi cenuşă.

Peste patul de amenajare au fost construite podele, însoţite de nivelurile ocupaţionale
aferente (US 7710 =US 7903 =US 8002 =US 7827, US 7709 =US 7902 =US 7826, US 1342,
US 7708 =US 7901 =US 8001 =US 7825, US 7707 =US 7802 =US 2078). Pentru realizarea
podelelor din această fază a fost utilizat lut gălbui, compact, omogen. Acestea aveau o înclinare
generală de la vest spre est, constând din succesiuni milimetrice de lut cenuşiu (US 7707).
Grosimea acestora variază, fiind mai subţiri spre est, mai groase spre vest, înregistrându-se însă şi
situaţia inversă! (US 7710 - 2,50 cm, US 7903 - 3-4--5 cm de la est la vest, US 8002 - 5 cm, US
7709 - 7-4 cm de la est spre vest, US 7902 - 4-5 cm, US 1342, US 7701 - I cm, US 7901 - 1 cm,
US 8001 - 1 cm, US 7707 - succesiune microstratificată cu grosimi de 5-6-8 cm de la est la vest,
cu - 7 refaceri în caroul 07, spre vest - 12 refaceri, spre sud - 21, în caroul 08 - 13 refaceri, în
caroul E7 - 14 refaceri). Intercalate între aceste refaceri ale podelelor au fost observate o serie de
refaceri parţiale cu aport de material (chirpici ars bine mărunţit, dar şi lut nears ), în scopul
uniformizării suprafeţei de călcare (US 7801 şi US 7722). Grosimea variază şi în cazul acestora de
la est, unde sunt mai groase, spre vest unde se subţiază (US 7722 - 6-7,50 cm şi US 7801 - 1-4,50
cm) pentru a reduce înclinarea de la vest la est vizibilă în zona de est a locuinţei, în sectorul 12.
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Cea de-a doua fază constructivă este marcată de refacerea peretelui de nord, deteriorat
probabil din cauza zonei instabile pe care a fost construit. Este posibil ca la aceasta să fi contribuit
şi expunerea, latura aceasta fiind mai afectată de precipitaţii şi vânt. Astfel, peretele (C. 446 - US
7733), cu o grosime de cca 15 cm, a fost construit la aproximativ 14 cm spre sud de peretele iniţial,
în interiorul locuinţei. Pentru ridicarea acestuia a fost săpat un mic şanţ de fundaţie (C. 443 - US
7719, US 7720), cu o lăţime de 15-18 cm şi o adâncime de 17 cm, observat în profilul de vest al
şanţului C. 63.
Şi la nivelul acestei faze evolutive a locuinţei se remarcă refacerea, fie parţială, fie totală, a
podelei (US 7706, US 7705, US 1241, US 2082, US 2081, US 1546, US 1318, US 2080, US 2077,
US 2076 =US 1161, US 1160, US 1159, US 1158, US 1157, US 1156, US 1155, US 1154, US
1153, US 1152, US 1151, US 1150 =US 1025 = 1032; US 1033, US 1034).
La nivelul podelelor (PI. 112), a doua fază este marcată de o nouă nivelare cu aport de
material (fragmente de lut nears şi chirpici ars la roşu, bine mărunţit, cu rare fragmente de
cărbune), având o grosime de 7 ,50 cm în zona de est şi subcentimetrică spre vest (US 7706) şi 23 ,50---4-1 cm, de la est spre vest (US 7705), în St.12. După aceasta urmează o nouă succesiune de
podele şi niveluri ocupaţionale, realizate din sediment nisipos-gălbui (US I 025, US I 032, US
1157), lut nisipos cenuşiu cu nuanţe deschise şi închise (US 1150, US 1151, US 1153, US 1154,
US I 155, US 1155, US 1156, US 1158), lut maroniu (US 2080, US 2082) şi lut verzui cu mici
lentile de lut nisipos cenuşiu (US 1160). Şi în sudul locuinţei (St. 6), a fost înregistrat, între podele,
un alt nivel de lut, ars puternic la roşu, în amestec cu fragmente de cărbune şi lut verzui nisipos
(caroul B6), depus tot pentru nivelarea suprafeţei din interiorul camerei de est. De asemenea, au
mai fost înregistrate şi alte succesiuni de podele şi niveluri ocupaţionale echivalate cu US-urile mai
sus menţionate. Acestea sunt: US 1546 - succesiune mai amplă ce a acoperit tot caroul D7, sudul
caroului D8, vestul caroului E7, colţul sud-vestic al caroului E8, US 2076 - caroul B6, C6, US
2078 - caroul B6, C6 şi US 1318 - o succesiune de peste 30 de refaceri de podele cu niveluri
ocupaţionale, din lut verzui, pe alocuri cu nuanţe gălbui şi portocalii - caroul B7, C7. Pe nivelul
podelei (US 2076 =US 1025 =US 1032 şi US 1034), în sud-estul camerei mari (caroul C6 - St. 6,
caroul D6- St. 7, caroul C7 - St.11), a fost construită structura de combustie CI, a cărei utilizare a
durat până la stărşitul evoluţiei locuinţei.
În urma folosirii şi curăţării periodice a acesteia au rezultat câteva lentile de cenuşă,
acumulate fie între latura de est şi peretele de est al locuinţei (US I 033 - cenuşă pigmentată cu
cărbune şi fragmente de lut ars şi US 1241 - cenuşă amestecată cu bucăţi de cărbune în carourile
D6, E6), fie în apropierea peretelui de vest al CI (US 1159 - cenuşă în amestec cu resturi de
cărbune în caroul B6 şi US 2077 - cenuşă amestecată cu cărbune în caroul B6). La nivelul
succesiunii de podele şi niveluri ocupaţionale (US 1546 = US 1318 şi US 2078), au fost observate o
serie de gropi de ţăruşi (C. 445 cu 11 gropiţe, dintre care I O în caroul D7 şi una în caroul C7),
aflate în apropierea C. I şi care pot fi puse, probabil, în legătură cu alte două gropi (C. 49 şi C. 50).
O posibilă interpretare ar putea avea în vedere utilizarea unor obiecte de lemn (de tipul masă
scăunele) în imediata apropiere a structurii de combustie.
Cea de-a treia şi ultimă fază a SL 19, este marcată de o nouă refacere a peretelui de nord
(C. 442 - US 7712 cu o lipitură - US 7716, = C. 80 - US 1338, US 1337, US 1335). La
demontarea resturilor locuinţei acesta a fost identificat numai în martorul de vest al St. 12, fiind
realizat dintr-un lut cenuşiu-verzui, cu o structură compactă, omogenă, având o grosime de
aproximativ I O cm (US 7712). Pe latura dinspre interiorul locuinţei prezenta o lipitură, cu o
grosime de 2-4 cm, la rândul ei realizată dintr-un sediment nisipos, omogen, de culoare cenuşiu
deschis (US 7716). Pe baza situaţiei din teren şi a datelor din înregistrările efectuate de-a lungul
timpului, acest complex a fost echivalat cu C. 80. Acestui nivel cronologic al evoluţiei locuinţei îi
corespunde o nouă serie de podele, refaceri ale acestora şi niveluri ocupaţionale (US 1334 = US
1369, US 1336, US 7718, US 7717, US 7715, US 7714, US 7713, US 7711, US 1545, US 7704,
US 7703, US 1265 =US 1317, US 1315, US 1316, US 1314 =US 1308, US 1307, US 1306, US
1573 = US 1305). Astfel, în zona nord-estică a camerei mari, în apropierea peretelui de nord (C.
442 = C. 80), se înregistrează o succesiune de refaceri de podele din lut nisipos cu diferite nuanţe
de brun, galben şi gri (în carourile D8, C 8): US 1334 (5 refaceri), US 1336 (6 refaceri) şi US 1369
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(=1334) şi o altă succesiune de refaceri în cazul cărora au fost utilizate sedimente siltice şi
argiloase, a căror culoare variază de la cenuşiu deschis (în caroul 08: US 7718, US 7714, US 7713)
la cenuşiu închis (tot în caroul 08 : US 7717, US 7715) şi galben-verzui, cenuşiu la partea
superioară (US 7711 - caroul 07, 08). Grosimea acestora era constantă, având 1 cm fiecare, cu
excepţia US 7711, care depăşeşte cu mult media având 8-9 cm grosime. În jumătatea vestică a
camerei de est (St. 11, carourile 87 şi C7), succesiunea de refaceri US 1317 (cu o grosime de 2,50
cm), US 1316 (cu o grosime maximă de O, 70 cm şi cu una medie de 0,30-0,50 cm), relevă
utilizarea lutului verzui cu nuanţe gălbui (US 1317) şi galben-cenuşiu, nisipos (US 1316). Acestea
sunt suprapuse de două niveluri ocupaţionale brun-negricioase, omogene, cu urme organice şi
carbonaţi (US 1315 şi US 1314 ), având fiecare o grosime variabilă de 1-1,50 cm, uneori sub 0,50
cm. Şi în colţul de sud-est al camerei (St. 7, caroul E6) a fost înregistrată o succesiune de refaceri
de podele şi niveluri ocupaţionale (US 1308 = US 1306), din lut verzui amestecat cu bucăţi foarte
mici de chirpici ars şi cărbune, dar şi un nivel de depuneri menajere, de-a lungul peretelui de est
(US 1307) şi o nivelare a suprafeţei realizate dintr-un lut cenuşos maroniu (US 1305).
Ultimele refaceri ale podelei din zona carourilor E7, 07, sunt reprezentate de US 7703 sediment cenuşiu microstratificat, cu lentile milimetrice de cărbune la partea superioară (două
refaceri de podele şi două niveluri ocupaţionale), a cărui grosime totală variază între 2 şi 3,50 cm şi
de US 1265, care reprezintă o altă succesiune de refaceri de podele şi niveluri ocupaţionale ce
conţin diverse resturi menajere: cenuşă, cărbune, oase, resturi organice. Posterioară acestei ultime
secvenţe de podele era US 1573 - sediment brun-cenuşos, pigmentat cu cenuşă, cărbune, oase şi
resturi organice, suprapusă la rândul ei de nivelul de distrugere al locuinţei. De remarcat este faptul
că şi în această fază, practic înainte de ultimele refaceri ale podelei (US 7703 ), tot în St.12, la limita
dintre caroul 07 şi E7 s-a mai înregistrat o altă nivelare, cu aport de material, a suprafeţei de
călcare constând din lut cenuşiu-gălbui, compact, cu rare fragmente milimetrice şi centimetrice de
cărbune şi o grosime de 3,5~ cm.
Utilizarea structurii de combustie C. 1 a continuat şi în această etapă a evoluţiei locuinţei,
resturile de cenuşă, cu numeroase fragmente ceramice, cărbune şi oase de peşte, rezultate probabil în
urma folosirii acestuia, fiind şi acum depozitate de-a lungul peretelui de est (US 1545 - : E7, E8).
S-a putut remarca că, în unele microzone, imediat sub nivelul de distrugere, au fost
observate lentile formate din depuneri menajere (în St. 12 - US 1573, în St. 7 - US 1307). Foarte
probabil, ca şi în cazul altor locuinţe, acestea marcau primul moment când locuinţa, abandonată şi
cu pereţii în elevaţie, nu mai era utilizată conform scopului iniţial şi începuse să fie folosită pentru
depozitarea deşeurilor menajere.
Observaţiile stratigrafice permit afirmaţia conform căreia distrugerea pereţilor s-a făcut în
două etape (I- US 2119, II- US 1223 =US 1283 =US 1280 =US 1001=US1304 =US 3156 în
St. 42). Astfel, degradarea peretelui C. 7 (US 2119, înregistrată în caroul 86) este constituită dintrun sediment siltic galben-verzui, cu urme de tije de plante tocate. În St. 11, nivelul de distrugere s-a
păstrat pe alocuri doar cu o grosime de câţiva centimetrii. Resturile pereţilor dărâmaţi în unele
porţiuni ating grosimi de 25 cm. Această situaţie sugerează o distrugere graduală şi neuniformă.
Pachetele de pereţi distruşi conţin numeroase amprente de păioase, de trestie şi/sau papură. Nivelul
de distrugere final al SL 19 (US 1223 = US 1283 = US 1280 = US 1001 = US 1304) se prezintă ca
un lut nisipos, cu nuanţe ce variază de la galben la galben-verzui şi portocaliu, cu impresiuni de tije
tocate de plante, conţinând sporadic ceramică, oase, cărbune şi lentile de cenuşă (US 1001 -: 06,
C6). S-a constatat, în zona martorului vestic al St. 12, că în nivelul de distrugere a fost săpată o
alveolare în care fuseseră depuse deşeuri menajere.
1

CAMERA DE VEST

Camera mică a SL 19 a fost localizată în colţul de sud-est al St. 42, în carourile 87, A7.
Aflându-se la limita de nord a suprafeţei cercetate, într-o zonă puternic deranjată de bioperturbări,
aceasta s-a păstrat pe o suprafaţă mică, de aproximativ 7 m2 • Ea este delimitată, în partea de est, de
peretele interior (C. 404 - US 3276), la vest de peretele C. 507, iar la sud de peretele C. 437. În ceea
ce priveşte limitele vestice şi sudice ale acestei camere precizăm că informaţiile rezultate în urma
săpăturii din campania 2011 au condus la rectificarea acestora. Astfel, pe limita de sud a fost pus în
evidenţă un rest de perete (C. 437 - US 7510), aflat în prelungirea C. 7 din St. 6 şi 7, cu care a şi fost
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echivalat, renunţându-se la ipoteza, formulată în campania 2009, conform care1a C. 276 ar fi
reprezentat o parte a şanţului de fundaţie al peretelui de sud. În acest caz, menţionăm că C. 276 nu
aparţine SL 19, el fiind un şanţ posterior acestei locuinţe, aflat însă foarte aproape de traseul C. 437.
Peretele de vest a fost mai greu de identificat, fiind iniţial confundat cu cel al structurii de
combustie C. 274, fiind înregistrat ulterior drept C. 507 (US 7544).
Încă o precizare pe care trebuie să o facem se referă la secvenţele constructive ale podelelor
camerei. Dacă nivelul pe care s-a oprit demontarea acestora în anul 2009 sugera existenţa a două
secvenţe constructive (I: US 3268, 3284, 3283, 3282, 3281 şi II: US 3280, 3278, 3277, 3275,
3274), la finele campaniei 2011 am revenit asupra acestei scheme evolutive în încercarea de a o
completa cu noile date obţinute în urma săpării altor serii de podele, refaceri ale acestora şi
ocupaţionale interioare.
Stabilirea secvenţelor constructive ale podelelor a ridicat problema alegerii unui criteriu de
departajare a acestora. În această situaţie s-a hotărât ca secvenţele stratigrafice să includă
succesiuni de refaceri punctuale, parţiale, urmate de refaceri generale ale podelei din camera mică.
Astfel, până la distrugerea finală a locuinţei, au fost identificate 16 secvenţe stratigrafice.
Menţionăm, de asemenea, faptul că momentele de început ale camerei mici coincid în totalitate cu
cele ale camerei mari şi este posibil ca nu doar acestea să fie echivalente. Este, însă, greu de
precizat dacă refacerile principale ale podelelor au fost realizate concomitent, în întreaga locuinţă,
în lipsa datelor stratigrafice certe. Această dificultate explică de ce, deocamdată, secvenţele
stratigrafice ale celor două camere au fost înregistrate separat, urmând ca analiza detaliată a tuturor
datelor să permită, eventual, corelarea lor.
Succesiunea operaţiilor efectuate pentru construire este prezentată în cele ce urmează.
În resturile incendiate ale SL 22 au fost săpate şanţurile de fundaţie ale pereţilor. La sud, C.
466, cu o lăţime de aproximativ 0,50 m, o adâncime de 0,43 m şi o lungime de cca 4,30 m, a fost
amenajat odată cu şanţul peretelui camerei mari, în a cărui continuare se află. Pe latura estică, pentru
peretele interior a fost săpat şanţul de fundaţie C. 463, lat de 40/60 cm, adânc de 40 cm şi lung de
2,20 m. Limita de vest a locuinţei este conturată de şanţul de fundaţie (C. 464), cu o lăţime minimă de
0,36 m, maximă de 0,55 m, o adâncime ce varia între 0,16 m şi 0,36 m şi o lungime de 1,70 m.
În cadrul acestei secvenţe constructive au fost incluse, ca şi în cazul camerei mari,
operaţiunile necesare ridicării pereţilor. Peretele de vest (C. 507 - US 7544) a fost realizat din lut
cenuşiu-verzui, compact, cu o grosime maximă de 18 cm. Peretele de sud (C. 437 - US 751 O) a fost
construit din acelaşi tip de material, lut cenuşiu-verzui, compact. În cazul celui de est (C. 404 - US
3276) a fost folosit un sediment asemănător, probabil acelaşi sediment siltic cenuşiu-verzui,
compact, în care s-au observat şi amprente de materie vegetală. Avea o grosime de aproximativ 12
cm şi a fost surprins pe o lungime de 2 m. Peretele de nord nu s-a păstrat, el fiind situat în zona tellului distrusă în prezent. Aceste observaţii sugerează faptul că a fost folosită o singură sursă pentru
lutul utilizat la construcţia pereţilor şi, foarte probabil, operaţiunea a fost efectuată repede.
După acest moment a fost realizat „patul de amenajare" al locuinţei în spaţiul delimitat de
pereţi. Şi această secvenţă îşi găseşte echivalenţa în camera mare. Astfel, US 7517 reprezintă o
nivelare cu aport de material, amestecat cu cel provenit din partea superioară a locuinţei incendiate
(SL 22), mărunţit şi bine tasat, rezultând un sediment siltic de culoare brună, granular, cu
fragmente de chirpici ars, fragmente de cărbune şi granule de lut nears, prezentând o uşoară
înclinare de la est spre vest.
A patra secvenţă este compusă dintr-o serie de patru US-uri: 7529, 7516, 7515, 7514, ce
desemnează o succesiune amplă de podele şi niveluri ocupaţionale interioare. Lutul utilizat pentru
realizarea podelelor era de culoare gălbuie sau cenuşiu-gălbuie, în general prezentându-se ca
niveluri compacte şi omogene, fără constituenţi antropici, rareori conţinând câteva granule de
cărbune. Nivelurile ocupaţionale sunt, de regulă, mai închise la culoare, brun-cenuşii sau cenuşiu
închise, având o structură granulară compusă din fragmente milimetrice de cărbune, cenuşă şi
chirpici ars.
Următoarea secvenţă stratigrafică (US 7513, 7471, 7472, 7470, 7443, 7442) marchează o
refacere integrală a podelei, cu aport de material, format din chirpici ars la roşu amestecat şi cu
granule de lut nears în compoziţie (US 7513). Deasupra acesteia au fost înregistrate o serie de
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refaceri parţiale şi niveluri ocupaţionale interioare (US 7471, 7472, 7470), urmate de două refaceri
ale podelei şi niveluri ocupaţionale ce au acoperit întreaga suprafaţă (US 7443, 7442).
A şasea secvenţă (US 7426, 7439, 7411) include un US ocupaţional format în apropierea
cuptorului C. 274 (US 7426), o refacere parţială a podelei (US 7439) şi o alta, generală (US 7411).
Ulterior celei de-a şasea secvenţe (US 7435, 7436; C. 411 - US 7437, 7438; C. 412 - US
7440, 7441; US 7407), au fost observate trei gropi de ţăruş (carou A7), a căror utilitate este dificil
de precizat (C. 410 - D = 7 cm, adâncime - 11 cm, C. 411 - D =de 3 cm, adâncimea - 12 cm, C.
412 - D = 7 cm, adâncime - 10 cm). Acestea au fost descoperite în apropierea cuptorului (C. 274 PI. 11/1-2), fără a se putea preciza dacă făceau parte dintr-o structură aflată în legătură cu acesta.
Foarte probabil durata de utilizare a acestei structuri, dacă este vorba de una, a fost relativ scurtă,
gropile fiind suprapuse de un nivel ocupaţional (US 7407) ce conţinea cărbune milimetric şi
fragmente milimetrice şi centimetrice de chirpici ars la roşu şi cenuşă.
Această secvenţă (C. 408 - US 7415, 3300, 7401, 7402, 7420, 7419, 7418, 7417, 7416)
este marcată de construirea C. 408, interpretat ca fiind o amenajare de lut din apropierea laturii de
nord a C. 274, puternic afectată de bioperturbări, cu o lăţime păstrată de 0,40 m şi o lungime de cca
1,20 m. Tot acum remarcăm încă o serie de refaceri parţiale şi niveluri ocupaţionale (US 7420,
7419, 7418, 7417, 7416, US 7406, 7405, 7404, 7403, 7414, 7413, 7412, 7410, 7409, 7408).
Aceste refaceri, cât şi C. 408 sunt suprapuse de o altă serie de podele şi ocupaţionale
interioare, parţiale, înregistrate pe mici suprafeţe de lângă latura de est şi cea de nord a C. 274 (US
7406, 7405, 7404, 7403, 7414, 7413, 7412, 7410, 7409, 7408).
O nouă secvenţă (US 3268, 3284, 3283, 3282, 3281) prezintă la bază un nivel ocupaţional
gri-verzui, în amestec cu pigmenţi de cărbune şi materie organică (US 3268) şi continuă cu alte
refaceri parţiale ale podelei împreună cu nivelurile ocupaţionale aferente (US 3284, 3283, 3282,
3281 ). Refacerea totală a podelei (US 3280, 3278=3267, 3277) din camera mică (US 3280) a fost
urmată de două refaceri parţiale (US 3278 = 3267 şi 3277).
Acestea sunt suprapuse de două niveluri ocupaţionale (US 3275 şi 3274), lentile de chirpici
ars, bine mărunţit şi cenuşă în amestec cu chirpici ars, aflate lângă latura de est a C. 274 şi o altă
refacere a podelei (US 3266). Constatăm şi o acumulare de resturi menajere lângă C. 274 (US
7465), o mică lentilă de lut aflată între peretele de vest al locuinţei şi cel de vest al C. 274 (US
7464) şi alte două niveluri ocupaţionale (US 7461 şi 7460).
Au fost observate trei niveluri ocupaţionale interioare, dintre care două localizate pe mici
suprafeţe (US 7458 şi 7457) şi unul cu o amploare spaţială mai mare (US 7455).
Penultima secvenţă (US 7454, 7453, 7452, 7450, 7449, 7448, 7447, 7446, 3285) a camerei
mici este compusă dintr-o serie de niveluri ocupaţionale (US 7454, 7453, 7452, 7450, 7449, 7448,
7447, 3285) şi o refacere a podelei dintre peretele de vest al casei şi cel de vest al cuptorului (C.
274, US 7446).
În St. 42, caroul A 7, au fost descoperite vestigiile unei structuri de combustie de tip cuptor,
practic amplasat în colţul de sud-vest al camerei de vest. Datele stratigrafice obţinute în cursul
săpării sale au permis definirea a şase faze constructive.
Distrugerea finală a camerei mici a SL 19 (US 3156) este reprezentată de un sediment de
culoare maroniu-verzui, cu fragmente de chirpici nears, cu multe materie vegetală şi oase de
mamifere, pe întreaga suprafaţă a carourilor 87 şi A7 în S. y. Aspectul său general sugerează o
expunere mai îndelungată la intemperii care astfel au determinat o degradare treptată.
Câteva observaţii se impun în ceea ce priveşte această locuinţă.
În primul rând amplasamentul ei demonstrează că, spre limitele suprafeţei construibile a
teii-ului, regulile de organizare a spaţiului nu erau strict respectate, foarte probabil, datorită
necesităţii utilizării la maximum a suprafeţei existente. Pe de altă parte, acest amplasament al
locuinţei constituie un argument în favoarea ipotezei că suprafaţa actuală a teii-ului nu este cu
foarte mult mai mică decât în preistorie, în perioada de funcţionare a acestuia.
Semnalăm o situaţie ce a ridicat, pentru prima dată în cursul cercetărilor de la Borduşani, o
altă problemă, oarecum inedită. Nu de puţine ori în decursul săpăturilor s-a putut observa faptul că,
uneori, diferite US-uri, complexe sau chiar locuinţe, prezentau o înclinare oarecare. De obicei,
această situaţie era explicată prin tasarea substratului acestora, provocată de conţinutul mai mare
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sau mai mic de resturi menajere sau ale materialelor provenind de la distrugerilor diverselor
locuinţe şi situate sub respectivele complexe.
În cazul acestei locuinţe menţionăm că resturile sale, distrugerea pereţilor, dar chiar şi
podelele prezentau o înclinare de la sud la nord şi, mai accentuată, de la vest spre est. După cum
rezultă din prezentarea situaţiilor cercetate, această înclinare prezintă câteva particularităţi surprinse
pentru prima dată la Borduşani. Săpătura extrem de atentă, care şi-a propus, imediat după ce
această situaţie a fost observată, să încerce să explice cauzele ce au generat-o, ne-a fumizat o
ipoteză plauzibilă.

În primul rând trebuie să menţionăm instabilitatea terenului pe care această construcţie a
fost amplasată. Dacă în prezent bioperturbările afectează stratigrafia arheologică pe distanţe uneori
de până la trei metri spre centrul suprafeţei cercetate, explicând astfel semnificativele distrugeri ale
stratigrafiei şi complexelor, este mai greu de crezut că această situaţie ar fi putut exista şi în
preistorie, în primul rând datorită locuirii permanente a teii-ului. Chiar dacă unele animale îşi vor fi
făcut vizuini în marginile sale, acestea au fost, aproape cu certitudine, mult mai puţine decât în
prezent şi deci acestea nu puteau fi atât de ample. Deci instabilitatea terenului nu putea avea drept
cauză principală bioperturbările. În schimb, ea se putea datora în mult mai mare măsură diverselor
materiale, resturi menajere sau altor diverse activităţi ce vor fi avut loc pe teii şi care, în cele din
urmă, ar fi trebuit să-şi permită creşterea dimensiunilor monumentului în timp.
Importantă este constatarea faptului că această situaţie a fost determinată de tasările
terenului şi că acestea par să se fi succedat la intervale de timp scurte ce au fost urmate de altele
mai ample, încât să fi afectat această locuinţă în timpul utilizării sale. Numai astfel s-ar putea
explica înclinările menţionate şi care au impus repetatele şi amplele reparaţii. Ne referim aici nu
numai la reparaţiile pereţilor ci şi la acelea ale podelei. Refacerile parţiale ale acesteia din urmă
sunt cele mai expresive din punctul de vedere al ritmicităţii acestor stricăciuni ce, foarte probabil,
erau foarte frecvente şi impuneau reparaţii punctuale.
Această situaţie este foarte importantă şi datorită altor concluzii ce se impun în acest caz. În
primul rând faptul că tasările s-au produs în timpul utilizării locuinţei, iar locuitorii acesteia nu au
abandonat-o după ce s-a manifestat prima dată acest proces, ei continuând să o locuiască şi să o
repare. Se impune astfel observaţia că aceştia s-au găsit în imposibilitatea de a o abandona şi de a
locui undeva în altă parte a teii-ului. O atare situaţie confirmă, cu argumente arheologice, afirmaţia
conform căreia spaţiul era strict controlat pe teii.
O a doua observaţie ridică o altă problemă deosebit de importantă. Şi anume cea referitoare
la abandonarea locuinţelor în general. Mai precis la cauza sau cauzele ce puteau determina
abandonul SL 19. Deci, în cazul acesteia se poate admite abandonarea sa din cauza distrugerilor
provocate de tasările din zona unde ea era construită.
Pentru înţelegerea cât mai completă posibil a utilizării spaţiului şi, mai ales, a circulaţiei în
interiorul aşezării se poate formula o ipoteză privind accesul în această locuinţă. Dar pentru aceasta
este necesar să reamintim observaţiile privind structurarea generală a spaţiului aşezării şi a celui
interior al structurilor construite.
Acesta era, cel puţin în zona sa nordică, structurat prin dispunerea locuinţelor în şiruri
paralele, orientate NNV-SEE, între ele fiind rezervate zone de pasa/ destinate circulaţiei între
şiruri deci cu aceeaşi orientare cu a acestora şi altele destinate circulaţiei dintre locuinţe, deci
perpendiculare pe primele.
În cazul spaţiului interior, al locuinţelor, una dintre regulile, generalizată în acest sit, consta
în structura bicelulară a acestora. O altă regulă, respectată neabătut la Borduşani, impunea
succesiunea camera mică, urmată apoi de camera mare, fiecare având utilizări specifice.
Observaţiile privind structura spaţială au consfinţit existenţa unui ax principal de circulaţie ce
împărţea spaţiul interior în două zone, relativ egale, de o parte şi de alta a acestuia, materializat în
teren prin intrările în locuinţe şi de trecere dintr-o cameră în alta. Respectată fără excepţie era
amplasarea câte unei structuri de combustie în partea din dreapta a acestui ax, în fiecare din cele
două compartimente/camere.

2

Marinescu-Bîlcu el a/ii 1987, 69; Popovici el a/ii 200 I, 128; Popovici el a/ii 2003, 13-15
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Observăm că

SL 19, cu excepţia amplasamentului, respecta toate aceste norme, respectiv
structurarea spaţiului interior în două camere, existenţa axului principal de circulaţie şi amplasarea
structurilor de combustie.
Deci, dacă avem în vedere toate aceste reguli trebuie să admitem că, foarte probabil,
accesul în locuinţă (chiar dacă zonele respective ale locuinţei unde existaseră intrările fuseseră
distruse din vechime), se făcea pe latura de vest, axul principal de circulaţie fiind orientat astfel.
Dacă aceasta va fi fost situaţia, atunci accesul spre locuinţă se făcea prin intermediul zonei de pasaj
pe care o cunoaştem astăzi drept C. 332.
LOCUINŢA NR.

4 7 (SL 4 7)

Este o locuinţă de suprafaţă, neincendiată, identificată în campania anului 2004. A fost
pe direcţia NNE/SSV. Suprafaţă totală păstrată era de 50,20 m2 (8, I 0/6,20 m). Era una
de tip bicelular, structură demonstrată de existenţa unui perete interior (C. 478). Camera de sud
avea o suprafaţă de numai 13 m2 (6,20/2,10 m), iar cea nordică 37,20 m2 (6,20/6 m). A fost afectată
de o serie de complexe posterioare (C. 277, C. 279, C. 237, C. 235, C. 272, C. 228). Zona de nordvest este secţionată de limita actuală a teii-ului şi afectată sever de o serie de bioperturbări. Tot aici,
zona carourilor 15, K4, K5 prezintă o fisură profundă ce delimitează astfel o suprafaţă din locuinţă
care, datorită tasărilor survenite după încheierea evoluţiei sale, se afla în momentul cercetării cu cca
15 cm mai jos.
Pe baza observaţiilor stratigrafice, se poate preciza că, în perioada de timp corespunzătoare
evoluţiei SL 47, acesta se învecina la sud cu C. 379 (zonă de pasaj între cele două şiruri de
locuinţe), la est cu C. 332 (zonă de pasaj dintre aceasta şi SL 50), la nord cu C. 351 (zonă de pasaj
dintre ea şi SL 54). În acest fel este asigurată contemporaneitatea, cel puţin parţială, între
complexele construite menţionate (SL 47, 50 şi 54), dar şi a zonelor de pasaj respective (C. 379,
amplasată

332şi351).

Dacă

a fost ridicată conform sistemului generalizat la Borduşani, respectiv şanţuri de
de rezistenţă de lemn şi lut amestecat cu tulpini de plante tocate şi pleavă (C.
294, C. 295, C. 237, C. 472,), această locuinţă se individualizează prin unele detalii referitoare la
forma sa dar şi unele constructive.
Întreaga locuinţă are o formă diferită faţă de ale altora cercetate în acest sit3. Camera sudică
(mică) are formă uşor trapezoidală datorită lungimii diferite a pereţilor de est ( 1,70 m) şi de vest
(1,50 m). Camera de nord are o formă deosebită datorită unghiului pe care îl fac pereţii de nord şi
sud faţă de axul locuinţei, acesta fiind de 115° în cazul peretelui de nord (C. 327) şi 100° în cazul
celui intermediar (C. 388) şi sudic (C. 472). Diferenţa de 5° între peretele interior şi cel nordic face
ca peretele de vest al camerei mari să fie mai lung decât cel estic. Această diferenţă poate fi doar
aproximată, deoarece colţul de nord-vest al locuinţei este tăiat de limita nordică a teii-ului.
Accesul se făcea prin intrarea de pe latura sudică (C. 402). Accesul din camera aflată la sud
în camera de nord se făcea printr-o intrare aflată în ax cu intrarea în locuinţă (C. 459).
Prima operaţiune constructivă a locuinţei a constat în realizarea „patului" de amenajare
(US: 5895, 4256, 4265, 4268, 5649, 4206, 4260, 9000, 8522), care suprapune resturile unei
locuinţe incendiate.
A doua operaţie a constat în săparea şanţurilor de fundaţie ale pereţilor. Cel corespunzător
peretelui de est (C. 40 I) avea lungimea totală de 5,20 m, lăţimea maximă de 0,60 m, cea minimă de
0,40 m şi adâncimea de 0,40 m. Precizăm faptul că el a fost săpat pe un segment ce corespundea
numai pentru camera de nord, pe restul traseului peretelui de est, corespunzător camerei de sud, el
lipsind. Şanţul corespunzător peretelui de vest (C. 487), a fost cercetat pe o lungime de numai 6 m,
până la limita actuală (de nord), a teii-ului. Lungimea totală a sa a fost aproximată la 7,20 m.
Lăţimea era de 0,34 m, iar adâncimea variază de-a lungul său între 0,40 m şi 0,60 m. Şi aici
înregistrăm aceeaşi situaţie ca şi în cazul şanţului de fundaţie al peretelui de est, lipsind pe
lungimea corespunzătoare camerei de sud. Pe latura de nord (C. 328), şanţul se păstra pe o lungime
de numai 5,60 m datorită faptului că este tăiat de limita de nord a teii-ului. Lungimea sa totală a
fundaţie, structură
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fost aproximată la 6,80 m. Lăţimea sa era de 0,40 m, uneori ajungând până la 0,30 m, iar
adâncimea de aproximativ 0,40 m. Pe latura de sud nu s-a constatat existenţa unui şanţ de fundaţie.
Cel corespunzător peretelui interior, dintre cele două camere (C. 489), avea o lungime
totală de 6,80 m. Lăţimea sa varia între 0,44 m şi 0,34 m, iar adâncimea era de aproximativ 0,30 m.
Ulterior acesteia s-a procedat la construirea pereţilor, utilizându-se aceleaşi materiale
folosite în cazurile altor construcţii de pe Popină, respectiv ţăruşii de lemn şi lutul umed amestecat
cu tije de plante tocate şi pleavă. Peretele est (C. 294) a fost construit în acelaşi sistem (US 4273 în
St. 34 şi US 4274 în St. 40). Din structura de lemn s-au păstrat şase gropi de ţăruş, unele dintre
acestea având în continuare lemn în umplutură. Lungimea sa totală era de 7,70 m, fiind păstrat în
elevaţie maximum 0,31 m.
Peretele de vest (C. 295, US 4275 în St. 35 şi US 4276 în St. 41) a fost cercetat pe o
lungime de 7,70 m, lungimea sa totală fiind foarte probabil de cca 8,20 m. În elevaţie s-a păstrat
până la maximum 0,37 m. Din structura sa de rezistenţă au fost observate 18 gropi de ţăruş, unele
dintre acestea având în continuare lemn în umplutură. Partea sa de nord lipsea, el continuând până
la marginea actuală a teii-ului.
Peretele de nord (C. 327, US 4463 în St. 40) prezenta aceleaşi caracteristici constructive ca
şi ceilalţi pereţi. Lungimea totală păstrată era de 5,60 m, iar cea totală estimată, de cca 6,40 m.
Elevaţia maximă păstrată era de 0,70 m. A fost afectat de C. 272 şi de distrugerea din vechime a
acestei părţi din teii.
Peretele de sud (C. 472) nu avea şanţ de fundaţie. Acest fapt, precum şi observaţiile făcute
în teren, ne duc la concluzia că acesta era constituit dintr-o structură uşoară, compusă din ţăruşi de
lemn care pare să fi fost lutuit doar în St. 35. Această situaţie a fost demonstrată de un şir de ţăruşi
observaţi în momentul demontării C. 362, marcând o limită clară între ocupaţionalele interioare
(US 4468, 4469, 4470, 5805, 5806) şi zona de pasaj de pe această latură (C. 379), fiind un puternic
argument în favoarea unui perete astfel construit. Tot în legătură cu peretele sudic menţionăm şi
pragul de acces în locuinţă (C. 402).
Peretele interior (C. 488), dintre cele două camere, a fost construit în acelaşi sistem (US
5403 în St. 34 şi US 8525 în St. 35) observat în cazul pereţilor de vest şi de est ai camerei de nord.
Lungimea sa totală era de 6,40 m, păstrat pe alocuri pe o înălţime de 0,36 m. A fost parţial distrus
de către diversele intervenţii posterioare (C. 277, C. 235 şi C. 237). Din structura sa de rezistenţă sau păstrat numai două gropi de ţăruş cu lemn în umplutură. Este posibil ca diferenţa de lungime
dintre şanţul de fundaţie săpat pentru acest perete şi lungimea peretelui propriu-zis să nu fie altceva
decât o dovadă a unei oarecare nesiguranţe în proiectarea locuinţei şi care să fi şi contribuit la
forma sa oarecum neobişnuită.
La mijloc, acest perete era prevăzut cu o întrerupere/intrare care asigura accesul între cele
două camere. Dovada unei astfel de amenajări o constituie pragul (C. 459).
EVOLUŢIE

Pe parcursul funcţionării SL 47, cele două camere, sudică (mică) şi nordică (mare), au
cunoscut evoluţii diferite. Iniţial, ambele camere par să fi avut o evoluţie ce a fost asemănătoare cel
puţin din punctul de vedere al amenajării spaţiului interior. Podelele şi refacerile acestora au fost
îngrijit realizate şi întreţinute.
Aceasta a fost situaţia în camera de nord (PI. 11/3), unde s-a înregistrat un spaţiu atent
amenajat şi îngrijit, dovadă în această privinţă fiind numărul mare de podele şi refaceri ale acestora
(23 în zona caroului H4, 14 US: 4255, 4264, 4267, 4381, 4497, 4106, 4370, 4277, 4369, 5479,
5488,5487,5492,5493,5494,5495,5496,5497,5498,5901,5650,5651).
Camera de sud (mică) a avut o evoluţie ce a cunoscut modificări. Astfel, într-o primă fază
(US 5894, 5893, 5842, 5835) s-au realizat podele îngrijite şi bine întreţinute. Ulterior
caracteristicile acestea s-au modificat, astfel încât ea poate fi definită drept un spaţiu neîngrijit ce
prezenta în cea mai mare măsură niveluri ocupaţionale (US: 5446, 5447, 5384, 5383, 5385, 5386,
5387, 5388,5389,5828, 5829,5830,5831,5834,5345,5342,5355,5356,5357, 5358,5359,5360,
5361,5362,5363,5364,5365,5368,5369,5883,4468,4469,4470,5806,8501).
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Camera nordică (mare), cu excepţia complexelor C. 227, C. 470 şi C. 508 a căror evoluţie a
fost detaliată mai sus, nu suferă modificări semnificative pe perioada utilizării, cu excepţia
refacerilor succesive datorate utilizării.
În camera mare, succesiunea de podele şi refacerile acestora cu nivelurile ocupaţionale
aferente atinge o grosime ce variază între 15 cm în sud-vest şi 23 de cm în nord-est. Această
diferenţă poate fi pusă în seama utilizării cu predilecţie a unei anumite suprafeţe a camerei mari
(centrul şi estul unde se afla şi structura de combustie). De altfel, înregistrăm nu doar o diferenţă
altimetrică, zona vestică a camerei mari (în principiu St. 41 şi St. 35) având un număr de podele şi
refaceri mai redus decât US-urile din St. 40 şi 34. Astfel, în St. 35 (US 4369), au fost observate
patru refaceri. În St 41 (US 4370), au fost observate şase refaceri generale ale podelei şi patru
refaceri parţiale, iar în St. 34 (US 4255) şi St. 40 (US 4106), câte 20, respectiv, 19 refaceri generale
şi parţiale ale podelei.
Constructiv, succesiunea de niveluri constructive şi ocupaţionale din camera mare poate fi
împărţită în patru faze ce sunt delimitate de podele masive cu grosimi ce variază între 1 şi 3 cm.
Aceste faze se deosebesc şi prin materialul utilizat pentru realizarea lor. Astfel, US-ul 4497 reprezintă
prima podea, masivă, realizată dintr-un sediment argilos de culoare brun-mediu, cu o structură
compactă şi materie vegetală în compoziţie. Următoarea fază este reprezentată de o refacere, probabil
mai amplă, a podelei, cu o grosime de 3 cm. Sedimentul folosit este siltic, de culoare cenuşiu-verzuie,
având materie vegetală în compoziţie. Cea de a treia fază este alcătuită dintr-o succesiune de şase
refaceri şi niveluri ocupaţionale având o grosime totala 2,80-3 cm. Acestea au fost realizate din
sedimente siltice cenuşii şi niveluri ocupaţionale de culoare brună. Ultima refacere a cele de a treia
faze se diferenţiază de celelalte, având o culoare alb-gălbuie, datorată cenuşii din compoziţie. Cea dea patra fază include o succesiune de trei refaceri cu o grosime totală de 5-5,50 cm. Pentru construirea
primei şi a celei de a treia au fost utilizate sedimente siltice de culoare brun medie, cu structură
granulară, omogene, cu chirpici ars, bine mărunţit şi fragmente milimetrice de cărbune. Între acestea
se află o altă refacere cu o grosime de 1 cm constituită dintr-un sediment siltic cenuşiu deschis având
la partea superioară un nivel ocupaţional fin, de culoare brună.
Dintre momentele constructive ale camerei mari mai putem menţiona o refacere (lutuială
exterioară) a peretelui de est (US 5562). Aceasta suprapune primele două US-uri (5561, 5563) ale
zonei de pasaj (C. 332), dintre SL 47 şi SL 50 şi sunt suprapuse la rândul lor de către US 5560, la
fel, parte a C. 332.
Un alt moment constructiv demn de menţionat este succesiunea de niveluri fine
constructive şi ocupaţionale (US 5650) din apropierea C. 227, mai precis 12 refaceri de podele fine
cu nivelurile ocupaţionale aferente. Cea mai groasă dintre acestea nu avea mai mult de 2 mm.
Nivelurile ocupaţionale erau de asemenea foarte fine, componenta principală a acestora fiind
cenuşa. Deşi nu există contact fizic cu C. 227 între acestea interpunându-se C. 237 (şanţ posterior
SL 47), datorită aspectului, dimensiunilor (cca 1 m2 ) şi a amplasamentului (în faţa C. 227), US
5560 poate fi pus în legătură cu utilizarea structurii de combustie C. 227.
Tot camerei mari i-a fost atribuit şi pragul dintre cele două camere ( C. 459), deoarece zona
de contact al acestuia cu camera mică a fost afectată de C. 277. Pragul pare să fie realizat în ultima
fază evolutivă a SL 47 deoarece suprapune întreaga succesiune de podele din camera mare. Este
foarte posibil, judecând după amplasarea acestuia (uşor la nord de peretele intermediar), ca pentru
fazele anterioare să fi existat un alt prag, uşor mai la sud de C. 459, însă această ipoteză nu a putut
fi verificată în teren, zona fiind perturbată după cum s-a precizat, de către C. 277.
Structura de combustie (C. 227), din camera de nord a SL 47, era situată la aproximativ
0,80 m de peretele de nord (C. 327), la 3,30 m de peretele interior (C. 488), fiind lipită de peretele
de est (C. 294). Era puternic deranjată de perturbări fiind secţionat de C. 237 şi perforat de o groapă
de par aflată la baza C. 213.
Construirea ei a început imediat după ridicarea pereţilor. Astfel, în camera de nord, a fost
construit soclul structurii de combustie (US-urile 5897, 5898 în St. 34 şi 5663, 5662, 5661, 5664,
5665, 5660 în St. 40), dar şi lipiturile pereţilor săi (latura de sud - US 4387 şi latura de nord - US
5659). Această succesiune a operaţiilor efectuate este demonstrată de faptul că prima podea a SL
47 este posterioară peretelui de nord al C. 227.
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Acest complex a cunoscut o evoluţie mai îndelungată (au fost observate 14 refaceri ale
părţii active US 4064 în St. 34), care nu a fost marcată de modificări majore. Fiecare dintre aceste
refaceri au o grosime de aproximativ 2-3 cm. Peretele de nord (US 5659) prezintă două lipituri
clare (US 5656 şi US 5655) ce suprapun prima podea fiind, la rândul lor, suprapuse de către USurile ce constituie C. 470, zonă aflată între peretele de nord al SL 47 şi peretele de nord al C. 227.
Starea de conservare nu a permis observaţii directe stratigrafice clare dar este foarte probabil ca
acestea să fi fost realizate la începutul perioadei de utilizare. Ulterior acestui moment pereţii săi nu
vor mai fi refăcuţi. Spre sfărşitul perioadei de utilizare a SL 4 7, ea este abandonată şi va fi înlocuită
de o structură de combustie improvizată în spaţiul ce fusese ocupat de C. 470.
Zona aflată între peretele de nord al SL 47 şi cel de nord al C. 227 a fost considerată drept
un complex separat (C. 470). Aceasta deoarece amplasamentul său sugera o utilizare asemănătoare
spaţiului numit în termeni etnografici „cotlon". A fost puternic deranjat de către C. 465. Practic s-a
putut constata existenţa, în cazul său, numai a unor refaceri ale podelei (5599, 5598, 5596) şi a
nivelelor ocupaţionale (5595, 5597), ce conţineau cenuşă şi fragmente ceramice, lipsind orice
indiciu referitor la o utilizare specifică a sa. Ultimul moment evolutiv al C. 470 este marcat de US
5594, nivel constructiv (podea masivă), în a cărui compoziţie au fost descoperite cinci greutăţi de
lut nears ale căror dimensiuni variau de la 1O la 15 cm.
În suprafaţa C. 470, ulterior, a fost amenajată o altă structură de combustie - vatră (C. 465),
realizată prin adâncirea, foarte puţin, a unei suprafeţe rotunde cu diametrul de cca 0,50 m. Scopul
C. 465 a fost de amenajare a unei vetre improvizate în spaţiul dintre C. 227 şi peretele de nord al
locuinţei ce pare să fi funcţionat în ultima perioadă de utilizare a locuinţei. Această ipoteză este
susţinută atât de succesiunea US-urilor posterioare cât şi de compoziţia umpluturii sale (US 5653),
având o cantitate foarte mare de ceramică, trei pietre cu dimensiuni decimetrice şi un fragment de
râşniţă din şist verde. După o scurtă perioadă de utilizare a fost abandonată, fiind suprapusă de o
nouă amenajare uşoară de tip vatră (C. 508).
Noua vatră, realizată şi ea relativ neglijent, pare să fi fost utilizată o perioadă de timp mai
îndelungată decât precedenta (C. 465), prezentând trei refaceri ale părţii active (US: 5593, 5591,
5576, 5570) cu nivelurile ocupaţionale aferente (US: 5592, 5590, 5575, 5569). De menţionat că US
5593 şi US 5591 nu prezintă decât urme foarte vagi de ardere ceea ce presupune o foarte scurtă
perioada de utilizare. Faptul că primul nivel de distrugere a fost parţial acoperit în această zonă de
resturi de combustie provenind de la utilizarea foarte probabil a C. 508 demonstrează că acesta a
funcţionat într-o perioadă ce poate fi plasată între cele două secvenţe de distrugere.
Camera de sud, deşi puternic deranjată de complexele posterioare (C. 277, C. 279, C. 237),
păstrează destule elemente pentru a-i putea reconstitui evoluţia. Observaţiile stratigrafice au
demonstrat faptul că pereţii săi nu aveau şanţuri de fundaţie, ceea ce este oarecum surprinzător,
nefiind o situaţie comună la Borduşani. Abia după ridicarea pereţilor a fost amenajată prima podea
(US 5894). Tot în această fază a fost amenajat şi pragul de acces în locuinţă (C. 402). Iniţial, în
prima fază, camera a avut o evoluţie asemănătoare camerei de nord având podeaua şi refacerile
acesteia îngrijit realizate, cu niveluri ocupaţionale fine (US 5894, 5893, 5842, 5835).
Referitor la pragul de acces dintre cele două camere (C. 402), constatăm că sistemul
constructiv ales pentru realizare este asemănător cu cel utilizat şi în cazul C. 459. Astfel, s-a
constatat săparea unei mici alveolări, creată în US 5887 (US anterior SL 47), peste care a fost
aşternut un strat masiv de lut (US 5890), cu scopul de a asigura o bază pentru cele două grinzi de
lemn înregistrate (cu nr. de) US 5888, având dimensiuni de 1, 10/0, 1O m, respectiv O, 70/0,09 m.
De menţionat că acestea sunt dimensiunile păstrate, deoarece C. 402 este afectat la stânga
de C. 334 şi la dreapta de către C. 279. Dar, judecând după amplasarea pragului pe un ax central şi
comparând cu situaţiile asemănătoare (SL 50), presupunem că lăţimea intrării nu depăşea 1,50 m.
De asemenea, trebuie menţionat că în cazul grinzii 1, care era şi cea mai masivă, a fost utilizată o
porţiune din trunchiul unui copac (sau o creangă groasă) care nu a fost finisată cu grijă. Această
afirmaţie este susţinută de prezenţa unor ramificaţii (două) de o parte şi de alta a grinzii, una dintre
acestea suprapunând grinda 2. Cele două grinzi au fost suprapuse la rândul lor de două niveluri.
Primul (US 5367) a fost realizat din lut de culoare cenuşie, omogen, compact, cu materie vegetală
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în compoziţie, iar cel de al doilea (US 5366), din argilă de culoare cenuşie. Aceasta din urmă avea
un aspect lenticular fiind depusă pe întreaga lungime a C. 492 şi o lăţime de aproximativ 20 cm.
S-a observat şi faptul că, de-a lungul acestei prime faze de utilizare a camerei mici,
podeaua va fi refăcută de două ori (US: 5893, 5842, 5835). Trebuie să menţionăm şi prezenţa, peste
ultima podea din faza I (US 5842), a unei amprente lăsate de o împletitură vegetală (US 5889).
Începutul celei de a doua faze este marcat de construirea C. 362 când sunt observate
modificări importante în ceea ce priveşte caracterul şi compoziţia US-urilor. Până în acest moment
aspectul îngrijit al podelelor a prezentat similitudini cu situaţia evidenţiată în camera de nord.
Ulterior, marea majoritate a US-urilor vor avea aspectul unor niveluri ocupaţionale interioare.
Datorită perturbărilor antropice posterioare, precum şi ridicării structurii de combustie C. 362, zona
pe care poate fi surprinsă evoluţia camerei mici se restrânge la patru suprafeţe: la nord de C. 362
(carourile H2, H 1), la sud de C. 362 (carou H 1), peste amplasamentul C. 402 (carourile 11, 12, 12),
şi în St. 41 (carou K2). Trebuie să menţionăm că aceste suprafeţe nu prezintă contact fizic fiind
practic imposibilă realizarea unor echivalenţe. Deşi există o unitate în ceea ce priveşte caracterul
US-urilor, cele patru suprafeţe se individualizează din punct de vedere compoziţional. Astfel, pe
baza observaţiilor din teren, constatăm următoarea situaţie.
Dintre US-urile care suprapun amplasamentul C. 402 (US: 5883, 5882, 5881, 5369, 5368,
5365, 5364, 5363, 5362, 5361, 5360, 5359, 5358, 5357, 5356, 5355, 5354, 5345) majoritatea sunt
niveluri ocupaţionale interioare, doar şase (US: 5882, 5881, 5365, 5364, 5358, 5354), sunt elemente
constructive (podele), însă atât prin aspectul acestora (compoziţie) cât şi prin dimensiuni (suprafaţă şi
grosime) sunt diferite de cele din prima fază. Dintre niveluri ocupaţionale interioare câteva se
individualizează (US-urile: 5883, 5369, 5368, 5363, 5362, 5357, 5361) prin faptul că aveau în
compoziţie resturi de lemn acest fapt nemaifiind observat decât în cazul suprafeţei aflate la sud de C.
362 cercetate în camera de sud. Această situaţie poate avea semnificaţia prelucrării lemnului în
interiorul locuinţei, în momentele reprezentate de aceste niveluri ocupaţionale interioare.
În suprafaţa aflată la nord de C. 362 au fost demontate următoarele US-uri: 5834, 5833,
5831, 5830, 5829, 5828, 5389, 5388, 5387, 5386, 5385, 5383, 5384, 5447, 5446 majoritatea fiind
niveluri ocupaţionale interioare, doar cinci fiind niveluri constructive (US: 5833, 5386, 5385, 5383,
5446) iar acestea nu sunt la fel de îngrijite precum cele din faza I. Dintre nivelurile ocupaţionale
vom evidenţia US-urile: 5834, 5828, 5389 şi 5447 ce pot fi puse în legătură cu utilizarea C. 362
datorită preponderenţei cenuşii în compoziţia acestora. De asemenea în US 5829 menţionăm
descoperirea unei carapace de broască ţestoasă.
În suprafaţa aflată la sud de C. 362 au fost demontate următoarele US-uri: 5436, 5820,
5838, 5840, 5841, 5842, 4468, 4469, 4470, 5805, 5806. Dintre acestea, singurul element
constructiv (podea) fiind US 5840. Majoritatea nivelurilor ocupaţionale pot fi puse în legătură cu
utilizarea C. 362 datorită compoziţiei. Astfel US-urile 5838 şi 5842 conţin resturi de lemn, iar USurile: 5842, 4470 şi 4468 conţin o mare cantitate de cenuşă.
Pentru suprafaţa din St. 41 a fost luată decizia de a înregistra întreaga succesiune sub un
singur nr. de US (US 8501) deoarece zona era deconectată de restul camerei de către C. 277, iar
succesiunea putea fi cu uşurinţă urmărită în profilul complexului amintit. La demontare s-a
constatat că situaţia acestei suprafeţe corespunde cu cea a celorlalte trei suprafeţe din St. 34. Astfel,
faza I este reprezentată de o succesiune de podele refăcută de două ori, cu o grosime totală de 8 cm.
Faza a doua este reprezentată de o succesiune de niveluri ocupaţionale interioare cu o grosime
totală de 1O cm. Specifice acestei suprafeţe sunt o serie de niveluri cu material de distrugere
interpuse între nivelurile ocupaţionale. Acestea provenind cel mai probabil de la degradări ale
pereţilor însă este posibil să fie rezultatul unor acţiuni intenţionate (igienizare).
În colţul de sud-est al camerei de sud, imediat sub distrugerea locuinţei (US 4421 ), a fost
descoperită o structură de combustie (C. 362), situată în St. 34, carourile II, Hl, H2, ocupând o
suprafaţă de cca 1 m2 • Probabil că suprafaţa iniţială a complexului era mai mare, însă acesta a fost
parţial distrus, ulterior, de un şanţ de fundaţie (C. 279), cu dimensiuni mari. La demontare s-a
observat că ea suprapune trei niveluri constructive, respectiv podeaua cu două refaceri (US 5842,
5893 şi 5894). Rezultă că în perioada sa iniţială de funcţionare, această cameră nu a fost prevăzută
cu o structură de combustie.
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S-a observat că perioada de utilizare a acestuia a cunoscut trei faze, definite în principal de
refacerile fie ale părţii active, fie ale pereţilor soclului. Astfel, în ordinea cronologică a construirii şi
utilizării C. 362, acestea se prezentau după cum urmează.
Faza I (US 5872, 5380, 5381, 5871, 5832) corespunde momentului construirii sale direct
peste podeaua (US 5842) din această cameră a SL 47. Pe aceasta a fost observată o lentilă de
cenuşă (US 5841) şi o împletitură din fibre vegetale (US 5889). Miezul structurii de combustie (US
5381) era constituit dintr-un sediment cu o grosime de 8 cm, ars inegal, de la cenuşiu-gălbui şi
roşcat-negricios spre nord, la cenuşiu-verzui spre sud. La partea superioară a sa au fost descoperiţi
solzi de peşte. În jurul acestuia au fost construiţi pereţii. Pentru latura de sud (US 5872), a fost
folosit un sediment cenuşiu-verzui, compact, ce păstra încă amprentele vegetale şi avea o grosime
de 10--12 cm. În cazul peretelui de nord (US 5832), s-a observat că avea o refacere/lipitură
exterioară (US 5871 ), de culoare cenuşie şi de un centimetru grosime. Peretele iniţial era ars la
galben roşcat, având o structură compactă şi o grosime de 1O cm. Menţionăm că partea activă
(5381) şi pereţii din faza I aparţin aceluiaşi moment constructiv, la ridicarea lor fiind folosit acelaşi
tip de material, lipsind o limită vizibilă între ele. În urma deteriorării părţii active, aceasta a fost
refăcută, în teren rezultând US 5380, un strat de 3-8 cm (mai gros spre nord şi mai subţire spre
sud), ars la cenuşiu-roşcat în partea de nord şi cenuşiu-negricios spre sud.
Cea de a doua fază constructivă a C. 362 (US 5374, 5375, 5376, 5377, 5378, 5379, 5853,
5870, 5869, 5868) este marcată de refacerea integrală a peretelui, însoţită şi de o uşoară extindere
spre nord. Peretele prezintă patru lipituri/refaceri (US 5853, 5870, 5869 si 5868), cu grosimi de 11
cm, 2--4 cm, 3--4 cm şi 2 cm, cu structuri compacte, variind cromatic de la cenuşiu-verzui şi
cenuşiu la cenuşiu-gălbui şi roşcat. Spre deosebire de partea de nord, în sudul complexului, peretele
din faza I a fost păstrat în continuare, probabil nesuferind o degradare majoră. La rândul ei, partea
activă a fost refăcută de două ori (US 5378 = 5379 şi US 5376 = 5375), fiecare dintre acestea fiind
suprapuse de câte un nivel de cenuşă (US 5377 şi US 5374) rezultat în urma utilizării structurii de
combustie. Primul avea o grosime de un centimetru, iar cel de al doilea de 1 mm în care nu a fost
descoperit decât un fragment ceramic poziţionat orizontal. Prima refacere a parţii active constă întrun nivel de plăcuţe cu o grosime de 2-3 cm, arse de la cărămiziu-deschis spre nord, la cenuşiu
verzui spre sud. Cea de-a doua refacere din faza a II-a a C. 362 avea o grosime de 5 cm, fiind de
asemenea arsă inegal, de la cărămiziu-deschis (nord) la cenuşiu-verzui (sud).
Şi în cea de a treia fază constructivă (US 5435, 5434, 5433, 5432, 5431, 5430, 5370, 5371,
5372, 5373, 5382), constatăm refacerea totală a peretelui de nord (US 5382), de data aceasta fiind
însoţită şi de refacerea celui de sud (US 5435, 5434, 5433, 5432, 5431, 5430). Observăm că această
ultimă fază se remarcă prin numărul mare de lipituri/refaceri (şase) ale peretelui de sud, cu grosimi
de 2,50 cm, 6 cm, 2,50 cm, 1 cm, 3 cm şi 2 cm, ce variază cromatic de la cenuşiu-deschis, la
galben-verzui şi brun. Pe de altă parte, peretele de nord, cu o grosime de aproximativ 16 cm (US
5382), avea o culoare maroniu-cărămizie iar în compoziţie s-a observat şi chirpici ars.
Partea activă a fost şi ea refăcută în această fază, de două ori (US 5373 şi US 5370). Prima
dintre ele (US 5373), avea o grosime de 4 cm, fiind un amestec de chirpici ars şi nears, bine
bătătorit. Aceasta este suprapusă de două niveluri de utilizare (US 5372-strat de cărbune şi cenuşă
şi US 5371 - sediment de culoare gri pigmentat cu fragmente milimetrice de cărbune).
Ultima refacere a C. 362 (US 5370), a părţii active, avea o culoare verzuie, cu materiale
vegetale în compoziţie.
Finalul celei de-a III-a faze a C. 362 marchează în fapt încetarea totală a utilizării acestei
structuri de combustie. Acest moment coincide cu abandonarea camerei mici, deoarece US 5370
este acoperit de distrugerea locuinţei (US 4421 ).
Referitor la tipul de structură de combustie reprezentat de C. 362, nu putem preciza cu
siguranţă dacă era un cuptor sau o vatră utilizată nu foarte intens (judecând după numărul de
refaceri ale părţii active şi a pereţilor). Pentru argumentarea acestui punct de vedere, menţionăm că
nu au fost surprinse elemente specifice unui cuptor (cupolă sau fragmente din aceasta căzute pe C.
362 ori în vecinătatea acestuia). Construirea şi utilizarea sa au debutat după o perioadă în care
camera de sud a fost utilizată fără structură de combustie, sau cel puţin, nu pe acest amplasament.
Această situaţie poate fi pusă în conexiune şi cu o posibilă modificare a utilizării sale în timp.
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Observăm că

intensitatea arderii şi a zonelor mai intens arse ale părţilor active corelată cu tipul şi
numărul refacerilor, fie ale pereţilor, fie ale părţii active sunt elocvente în cazul definirii modului în
care acest tip de structuri a fost utilizat.
DISTRUGEREA ŞI ABANDONAREA SL 47
Distrugerea SL 47 s-a produs în două faze importante, între care s-au interpus o serie de
niveluri ocupaţionale (abandon).
Prima fază este marcată de o degradare (US 4471) a peretelui de nord (C. 327). Aceasta
este suprapusă de un nivel de cenuşă (US 4466), provenită de la una din structurile de combustie
din camera mare (C. 227 sau C. 508). La rândul ei, aceasta a fost suprapusă de un nivel masiv de
distrugere pe care îl vom numi în continuare Faza I de distrugere. Acest aspect este important
deoarece presupune o utilizare a SL 47 şi după declanşarea procesului de distrugere, căreia i-ar
putea aparţine şi C. 465 şi C. 508. Este posibil ca situaţii asemănătoare (degradări ale pereţilor) să
fi existat în mai multe zone din SL 47.
Faza I de distrugere este marcată de un nivel masiv de distrugere (US: 4421, 4128, 4254,
4263,4377,4434,5318,4398,4467,4105,4104,4335,4271,4191,8500,4272,4323,4324,4325,
4326), provenit de la degradarea parţială a pereţilor. Acest nivel acoperă integral suprafaţa SL 47.
Ca urmare a degradării masive a pereţilor, locuinţa a fost abandonată, spaţiul odată locuit
fiind utilizat pentru o scurtă perioadă de timp ca zonă menajeră (US: 4483, 4253, 4261, 431 O, 4311,
4313,4372,5321,5319,4434,4330,4406,4405,4401,4403,4396,4397,4434).
Ultimul moment al existenţei SL 47 este marcat de un nivel masiv de distrugere (US: 4340,
4165, 4262, 4266, 4490, 5317, 4333,4433, 4259,4105,4104,4178, 4295, 4285,4284, 4326)ce
acoperea integral suprafaţa acesteia.
LOCUINŢA NR.

50 (SL 50)

Este o locuinţă de suprafaţă, neincendiată (PI. 111/1 ), identificată în campania 2004, în
sectoarele 32, 33, 38 şi 394 , cercetarea sa încheindu-se în campania anului 2012. După cum s-a
menţionat, orientarea sa era NNE-SSV iar suprafaţa totală de cca 68 m2 (cu dimensiuni de cca 6,45,60/10,60 m). Limitele acestei locuinţe au fost în bună măsură reconstituite deoarece
amplasamentul iniţial a fost afectat de câteva complexe posterioare, în principal şanţuri de fundaţie,
precum: C. 292, C. 283, C. 289, C. 321, C. 265, C. 301, C. 280, C. 286, C. 303, C. 304, C. 311. La
rândul ei, zona de nord a fost afectată de situaţia actuală a limitei teii-ului dar şi de foarte frecvente
bioperturbări.

La fel ca toate locuinţele de la Borduşani, era bicelulară, existenţa unui perete interior (C.
306) fiind elocventă în acest sens. Camera de sud avea dimensiunile de 6,40/3,40 m (cca 21,70 m2 ),
iar cea de nord 6,40/5,60-7,20 (cca 46 m2 ), cu precizarea că limita dinspre nord era afectată de
distrugerile precizate mai sus.
În cazul acestei locuinţe constatăm că forma generală era uşor trapezoidală, situaţie care nu
este excepţională la Borduşani. Deocamdată intenţionalitatea este dificil de demonstrat. Această
formă a fost determinată în principal datorită faptului că latura sa de sud avea o lungime de 6,40m,
fiind mai lungă comparativ cu cea de nord ce avea 5,60 m.
EVOLUŢIE

SL. 50 a fost ridicată (camera mică, de sud), direct peste distrugerea SL 56 în timp ce
camera de nord suprapunea nivelarea unei acumulări de deşeuri menajere (US: 4897, 4890, 6058,
6059) ce suprapune, la rândul ei, distrugerea SL 56.
ŞANŢURI

DE

FUNDAŢIE

Şi

în acest caz limitele locuinţei au fost distruse în cea mai mare parte de săparea şanţurilor
de fundaţie ale locuinţelor posterioare (PI. IV /2). În consecinţă şanţurile de fundaţie aparţinând ei,
ca şi pereţii de altfel, s-au conservat doar parţial sau chiar deloc în unele cazuri. În cazul celor ce sau păstrat constatăm că au dimensiuni relativ reduse comparativ cu şanţurile de fundaţie ale altor
locuinţe. Astfel, lăţimea era de maximum 0,30 m, iar adâncimea de 0,30 m.

4

Popovici, Vlad, Mărgărit 2005; Popovici, Vlad, Mărgărit 2006
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În cazul şanţului de fundaţie de pe latura de vest (C. 403), lungimea totală a sa nu poate fi
precizată deoarece era secţionat de marginea te/I-ului şi de către complexele posterioare (C. 286, C.
280). Foarte probabil el continua. Lungimea păstrată era de 4,80 m, lăţimea de maximum 0,30 m
iar adâncimea de cca 0,28 m.
Referitor la şanţul de fundaţie de pe latura de est (C. 482), se poate preciza că a fost
surprins numai în zona de nord a caroului D3 şi în martorul de nord al St. 38 (caroul C. 7),
deoarece a fost afectat de un şanţ de fundaţie posterior (C. 283).
Limita sudică a fost reconstituită deoarece atât peretele cât şi şanţul său de fundaţie au fost
distruse în întregime de un şanţ de fundaţie posterior (C. 321 ).
Şanţul de fundaţie C. 325 a precizat traseul peretelui interior.
În cazul acestei locuinţe prezentarea evoluţiei sale în ansamblul său prezintă unele
dificultăţi datorită intervenţiilor posterioare pe care le-am menţionat. Într-o singură zonă au putut fi
observate contacte fizice între cele două spaţii componente ale sale, respectiv în zona trecerii dintre
cele două camere. Dar şi aici acestea au putut fi înregistrate cu dificultate datorită aceloraşi
intervenţii posterioare, în principal aici a C. 280.
CAMERA DE SUD

Vestigiile atribuite acesteia au fost descoperite în St. 32, 33 şi pe o foarte mică suprafaţă în
St. 39 (PI. 111/2-3). Aici constatăm următoarea succesiune a operaţiilor efectuate. Într-un prim
moment au fost săpate şanţurile de fundaţie (C. 325 şi C. 403). A urmat apoi construirea pereţilor
(C. 293, C. 306 şi C. 305). Posterior acestor operaţiuni în spaţiul camerei de sud a fost realizat patul
de amenajare prin nivelarea resturilor distrugerii SL 56, suprapus de lutul ce reprezenta podeaua
(US 7238 = US 4175). Remarcăm faptul că în această etapă camera de sud a SL. 50 a fost utilizată
fără a avea o structură de combustie.
La un scurt interval de timp (afirmăm aceasta datorită lipsei nivelului ocupaţional),
probabil din cauza tasării nivelului de distrugere a SL 56 aflat sub ea, a fost realizat un nou pat de
amenajare (US 7234 =US 4169) cu o grosime ce variază de la 4 cm la 8 cm. Scopul evident era
acela de a se orizontaliza podeaua locuinţei.
Peste acesta a fost construită podeaua (US 7216 = US 4172), ce avea o grosime de cca 6
cm spre nord subţiindu-se până la 2 cm spre sud. În zona de nord-vest a camerei ajungea la o
grosime de cca l O cm. Această situaţie demonstrează că şi ea a fost realizată astfel încât să se
orizontalizeze nivelul interior. La demontare au fost observate fisuri fine (cele mai vizibile fiind
observate în carourile E2-3), perpendiculare pe axul longitudinal al SL 50 (PI. 111/2-3), fiind deci
orientate est-vest. Datorită acestei situaţii a fost nevoie să fie şi refăcută (US 7237 = US 4167). De
remarcat că a urmat ridicarea vetrei C. 313 în colţul de sud-vest al camerei. După aceasta urmează
o perioadă reprezentată numai de refacerile podelei (US 7231, 7224 = 4824, 7222, 7221, 7220,
4547) şi ocupaţionalele aferente (US 7232, 7229 = 4267, 7223 = 4825, 7217 = 4826 etc.).
Etapa finală a perioadei de utilizare a camerei mici este marcat de câteva modificări. Astfel
vatra (C. 313) este abandonată fiind suprapusă de niveluri ocupaţionale interioare (US 4545 =
3594, 3595). O groapă (C. 434) a secţionat zona de nord a vetrei (C. 313), fiind utilizată ca o
structură de combustie. Lipsa oricărei alte amenajări demonstrează că aceasta a avut o utilizare
scurtă fiind, foarte probabil o structură de combustie provizorie. Semnificativ, constatăm că după
abandonul structurii de combustie din această cameră, chiar dacă ea pare să mai fi fost utilizată
foarte puţin, podeaua nu a mai fost refăcută.
STRUCTURA DE COMBUSTIE DIN CAMERA SUDICĂ (C. 313)
C. 313 era amplasat în colţul de sud-est al camerei de sud a locuinţei. Cea mai mare parte a
sa se afla în sectorul 32 şi în martorul de vest al acestuia. În St.33 se afla doar o mică parte,
respectiv lipiturile de pe latura de vest a soclului. Acesta a avut, foarte probabil, dimensiunile de
1,40/1,20 m (pe axul nord-sud păstra o lungime de 1,40 m, iar pe axul est-vest, datorită C. 292, s-au
păstrat aproximativ 0,60 m, însă putem presupune o lăţime de aproximativ 1,20 m). Practic, vatra a
fost distrusă parţial de un şanţ de fundaţie (C. 292), care secţionează C. 313, lăsând cercetării doar
jumătatea vestică şi de o groapă (C. 434) ce distruge latura sa nordică. Astfel s-a păstrat
aproximativ 50% din suprafaţă iniţială a C. 313.
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Iniţial

structura de combustie (C. 313) reprezintă resturile unui cuptor
însă, în urma observaţiilor făcute în timpul demontării, a rezultat că ea reprezintă o vatră cu gardină
pe cel puţin două din laturi (sud şi vest). Pe latura de nord nu există nici un element constructiv
care să ne indice o gardină sau eventual boltă, iar latura de est este secţionată de C. 292. Este
posibil să fi avut gardină numai pe trei laturi. Dacă aceasta a fost situaţia, constatăm că este o
situaţie deosebită în cadrul structurilor de combustie de la Borduşani.
Corelând observaţiile stratigrafice rezultă că vatra (C. 313) a fost construită după ce în
prealabil, în camera sudică a SL 50, fuseseră construite deja primele două podele (US 7238 = US
4175 şi US 7237 =US 4172). În prima fază, peste podea (US 7237 =US 4172), a fost construit
miezul vetrei (US 7235 = US 4085). Acesta era constituit dintr-un amestec de cenuşă cu chirpici
ars şi nears. Ulterior au fost ridicaţi pereţii soclului (US 7244 = 4277), acţiune păstrată în teren pe
latura de sud şi cea de vest.
În ceea ce priveşte utilizarea, cele şapte refaceri ale părţii active (US 4804, 4807, 4815 =
4813 = 4809, 4816, 4817, 4818, 4819), sunt elocvente. Trei dintre acestea au fost realizate direct
peste resturile utilizării precedente, ce consta în principal din cenuşă şi cărbune (US 4806, 4808,
4820). Astfel de situaţii sunt relativ frecvente în cazurile altor structuri de combustie descoperite şi
cercetate la Borduşani. Este posibil ca aceste operaţiuni să fi fost, cel puţin în unele situaţii,
datorate unor acţiuni realizate neglijent, astfel putându-se explica aceste resturi de combustie. Este
posibil ca această interpretare să nu fie singura posibilă, dar deocamdată nu au fost observate
situaţii care măcar să sugereze alte explicaţii.
Pe latura vestică au fost surprinse trei refaceri/lipituri ale gardinei (US 7230, 7226, 7225).
Ultima dintre ele (US 7225), prezintă şi o groapă de ţăruş (C. 435), argument în favoarea realizării
unei structuri de rezistenţă alcătuită din ţăruşi de lemn. Deşi astfel de situaţii au mai fost
descoperite la Borduşani, deocamdată nu se poate afirma utilizarea generalizată a unei astfel de
soluţii constructive în cazul reparaţiilor structurilor de combustie.
Ultima secvenţă a evoluţiei locuinţei este marcată de abandonarea C. 313 şi utilizarea
spaţiului interior în mod diferit, US-uri ocupaţionale interioare (US 3594, 3595). suprapunând-o.
Spre finalul utilizării SL. 50, ea a fost abandonată fiind suprapusă de către o serie de niveluri
ocupaţionale interioare. La scurt timp după abandonul C. 313 a survenit şi distrugerea locuinţei.
Posibil ca în perioada de abandon a C. 313, C. 434 să fi fost utilizat ca structură de
combustie provizorie marcând ultima etapă de folosire, dar în mod diferit, a locuinţei.
CAMERA NORDICĂ (St. 38, 39 şi parţial în St. 33, 32)
După săparea şanţurilor de fundaţie şi aici constatăm construirea pereţilor (C. 293, C. 306,
C. 315). Ulterior, în spaţiul astfel delimitat, s-a procedat la nivelarea unor resturi menajere existente
anterior (US 4889 = 4896). Apoi s-a trecut la realizarea miezului vetrei (C. 296) şi după aceea a
fost construită prima podea (US 4856 = 7247 = 4858 = 4881=6055 = 6057).
În continuare evoluţia acestei camere este relativ constantă. Podeaua a fost refăcută de alte
trei ori rezultând podele consistente (US 4855 = 4857 = 4878; 4854 = 4556 = 4922 = 4872 = 4860
= 4643 = 4523; 4521=4642 = 3591) cu refaceri parţiale şi nivelurile lor ocupaţionale.
Cele mai importante modificări survin abia după realizarea penultimei podele (US 4922).
Peste această podea a fost construită laviţa (C. 314), de-a lungul peretelui de est al locuinţei. Starea
sa de conservare era precară, păstrându-se numai o parte a miezului său, compus din material
amestecat, chirpici ars şi nears, componente organice, cenuşă şi foarte puţine fragmente ceramice.
Baza sa, atât cât se păstra, avea o lăţime ce varia între 0,20 şi 0,25 m, iar înălţimea maximă păstrată
era de 0,24 m. Evident, dimensiunile iniţiale erau diferite dar ele nu au mai putut fi reconstituite.
Această etapă ce coincide cu faza a treia de utilizare a cuptorului de aici (C. 296). După acest
moment nu mai intervin modificări importante până în momentul încheierii evoluţiei locuinţei.
STRUCTURA DE COMBUSTIE (C. 296)
Aceasta era amplasată în colţul de nord-est al camerei, în sectorul 38 (carourile C6-D6).
Pe axa nord-sud, la bază, măsura 1,40 m iar la partea superioară 1,20 m. La est era afectat
de C. 283 iar la nord, partea superioară este distrusă parţial de limita suprafeţei cercetate.
s-a considerat

că
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C. 311 suprapunea, afectând parţial, laviţa (C. 314) exact în zona de contact cu soclul vetrei
din această cameră (C. 296), astfel că relaţiile stratigrafice şi, în consecinţă, cronologice între cele
două complexe, nu au putut fi determinate cu precizie.
Iniţial, C. 296 s-a considerat a fi un cuptor pe baza observaţiilor făcute în profilul creat de
C. 283 şi nu în ultimul rând pe baza faptului că în majoritatea cazurilor cercetate în acest teii, în
locuinţe, existau cuptoare menajere. S-a constatat, la demontare, că aici a existat o vatră cu gardină
păstrată parţial pe latura de nord. Sistemul constructiv pe latura de est nu a putut fi determinat
deoarece acea latură era distrusă de săparea unui şanţ de fundaţie (C. 283), posterior. Este posibil să
fi avut gardină cel puţin pe trei dintre laturi.
Coroborarea tuturor datelor obţinute a permis determinarea, în cazul ei, a trei faze
constructive (PI. IV/1).
Faza I a inclus construcţia miezului vetrei (US-urile 4885, 4886, 4887, 7016), realizată
după ce în prealabil zona anterioară de deşeuri menajere (US 4917) fusese nivelată prin aport de
material (preponderent lut de culoare galben-verzuie, amestecat cu resturi vegetale şi puţini
constituenţi antropici de genul fragmentelor ceramice şi a scoicilor fragmentare). În zonele laturilor
de vest şi de sud s-a putut observa o mai mare frecvenţă a unor bolovani de calcar cu dimensiuni de
câţiva centimetri, prezenţă ce ar putea fi asociată încercării de a întări miezul structurii de
combustie dar şi, foarte posibil, pentru a creşte posibilitatea de înmagazinare a energiei termice.
După demontarea US 4886 a fost observat un nivel (US 7016), ce suprapunea miezul C. 296 (US
4887). Este posibil astfel ca, iniţial, C. 296 să fi fost gândit pentru o suprafaţă mai mică însă
ulterior a fost adăugat US 7016 care a extins spre sud C. 296 cu aproximativ 0,20 m.
Abia după efectuarea acestei operaţii a fost construită prima podea a locuinţei în acest
spaţiu, care suprapune miezul structurii de combustie. Tot acestei prime faze i-au fost atribuite
două straturi ocupaţionale interioare (US-urile 4884 şi 4841 ), ce suprapun şi ele partea superioară a
miezului. Această situaţie demonstrează că iniţial spaţiul a fost utilizat o perioadă de timp, ce nu
poate fi precizată, dar nu foarte lungă, fără să existe o structură de combustie sau, în orice caz,
pregătirea uneia a cărei construcţie nu pare să fi fost încheiată, ca de altfel întreaga cameră şi
locuinţă. Este foarte posibil ca dimensiunile iniţiale ale vetrei (C. 296 - US 4887), să fi fost mărite
prin depunerea de material suplimentar (US 7016), acţiune care a avut drept consecinţă extinderea
suprafeţei sale spre sud cu cca 20 cm.
Abia ulterior (faza a doua), se constată construirea pereţilor şi a gardinei (US 4844) pe
latura nordică. Descoperirea şi cercetarea a şase gropi de ţăruşi (C. 422), pe această latură
demonstrează şi existenţa unor preocupări semnificative pentru construirea unei structuri de
combustie cât mai solide cu putinţă, soluţie ce, de altfel, nu este din punctul de vedere al structurii
de rezistenţă, singulară la Borduşani 5 • S-a constatat şi realizarea unui număr de 9 refaceri ale părţii
active, precum şi a ocupaţionalelor aferente acestora (US 4883 = 4840, 3528 = 4839, 3526 = 4838,
3524 = 4835 = 4837, 3522 = 4834 = 4843, 3520, 3530, 3529, 3519). Utilizările succesive sunt
reprezentate de US 3527, 3525, 3523 = 4836, 3521. Precizăm că începutul fazei a II-a corespunde
şi cu construcţia laviţei, ambele suprapunând podeaua (US 4922).
În cea de a treia fază se constată refacerea laturii de vest (US 7004 este o lipitură masivă pe
latura de vest ce suprapune penultima podea din camera mare - US 4922 - suprapusă la rândul ei
de ultima podea, US 3590). Tot în această fază constatăm o nouă extindere a suprafeţei structurii
spre nord. Pentru aceasta s-a depus sediment (US 4842), de-a lungul laturii de nord, suprapus apoi
de refacerea laturii de aici (US 7005).
Acestei faze nu-i pot fi atribuite alte US-uri ale C. 296 cu toate că există posibilitatea ca
unele refaceri de la partea superioară a vetrei să facă parte din faza III. Însă datorită intervenţiilor
posterioare ce au distrus contactele stratigrafice sigure preferăm încadrarea acestora în cea de a
doua fază.
A treia şi în fapt ultima fază a acestui complex corespunde în consecinţă unei serii de
modificări vaste a camerei de nord a SL 50. Mai mult, ţinând cont de faptul că US-urile
ocupaţionale ale podelei (4922) erau consistente în apropierea C. 296, iar între lipitura US 7004 şi

5
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US 4922 acest ocupaţional (US 3591) nu există, ajungem la concluzia că US 4922 şi US 7004 fac
parte din aceeaşi secvenţă stratigrafică ca şi laviţa C. 314.
Distrugerea locuinţei a survenit în două faze (US 3483, 3852), care s-au succedat la un
interval mic de timp dacă avem în vedere foarte rarii constituenţi antropici prezenţi la partea
superioară a distrugerii din prima fază (US 3483). Cea de a doua a fost mai amplă marcând astfel
încheierea evoluţiei acesteia.
Distrugerea a acoperit integral suprafaţă locuinţei precum şi partea estică a zonei de pasaj
de la vest (C. 322), constituind astfel un reper stratigrafic important pentru stabilirea momentului în
care se poate afirma încheierea perioadei de utilizare a acesteia, în principal de către locuitorii celor
două locuinţe situate la vest şi la est.
Interesant este şi faptul că, în cazul acestei locuinţe, pe lângă detaliile constructive şi fazele
evolutive, constatăm utilizarea, foarte probabilă, a unor structuri de combustie de tip vatră în cazul
ambele camere, chiar dacă, evident, funcţionalitatea acestora a fost diferită.
LOCUINŢA NR.

56 (SL 56)

Până

în prezent aceasta este cea mai bine păstrată locuinţă incendiată descoperită şi
în zona de nord a teii-ului. Această situaţie, ca şi dorinţa noastră de a se
încerca obţinerea a cât mai multe date privind evoluţia ei, dar şi a condiţiilor de incendiere, a impus
cercetarea resturilor sale cu o atenţie deosebită. La fel ca şi toate celelalte prezentate sumar în
paginile precedente, ea aparţine etapei Gumelniţa A2, inventarul fiind elocvent în acest sens (PI.
VII/1-4; VllI/1-4).
Vestigiile acestei locuinţe incendiate au fost observate în sectoarele 32, 33, 38 şi 39, fiind
descoperite pe o suprafaţă păstrată de cca 66 m2 (11/6 m). Suprafaţa iniţială, completă, era foarte
probabil apropiată de aceasta, de cca 70 m2 •
SL 56 este suprapusă în zona sudică de către SL 50 (US 7238), iar în cea nordică de către
niveluri ocupaţionale exterioare (US 4891, 4897, 6058, 6059), suprapunând, la rândul ei, resturile
unei locuinţe neincendiate.
Până în momentul actual al cercetării (2014), nu au fost descoperite elemente constructive
certe care să indice compartimentarea interioară a locuinţei, însă nu excludem ipoteza existenţei
acestora (este foarte probabilă existenţa unui perete interior ce ar fi împărţit locuinţa în două încăperi,
distrus de intervenţiile antropice posterioare (C. 301, C. 202, C. 325, în acest sens v. şi PI. IV/2).
cercetată

la

Borduşani

EVOLUŢIA LOCUINŢEI

Din punctul de vedere al materialelor utilizate cât şi acela al soluţiilor constructive această
se înscrie în seria largă a celor cercetate la Borduşani. Chiar dacă intervenţiile posterioare
au afectat în bună măsură resturile sale s-a putut reconstitui evoluţia ei din momentul începerii
construirii şi până la secvenţa finală, respectiv incendierea.
Astfel, iniţial, suprafaţa pe care a fost ridicată SL 56 a fost amenajată prin nivelarea
resturilor provenind de la distrugerea unei locuinţe neincendiate, anterioare, rezultând un pat de
amenajare ce nu a fost demontat în campania 2014 (US 7267, 4895, 4901, 6069).
Nu a fost descoperit decât un singur şanţ de fundaţie pentru SL 56, şi anume C. 523.
Această situaţie a fost cauzată de perturbările stratigrafice antropice posterioare (şanţurile de
fundaţie: C. 292, C. 514, C. 283, C. 202, C. 301, C. 325, C. 265, C. 280, C. 286), ce au suprapus
zonele în care ar fi trebuit să existe elemente constructive precum şanţurile de fundaţie şi pereţii de
vest, est şi cel interior. Precizăm şi faptul că zona de nord a SL 56 este perturbată de limita
suprafeţei cercetate, ce coincide cu limita actuală a teii-ului.
O secvenţă ulterioară (US 7265, 7266) este reprezentată de şanţul de fundaţie corespunzător
peretelui de vest al SL 56 (C. 523). Acesta a fost observat pe o lungime de 2,70 m, având o lăţime de
0,20 m, fiind orientat pe direcţia: SSE-NNE. A rămas nedemontat în campania 2014.
După acest moment s-a trecut la realizarea pereţilor. C. 518 (US 7269) reprezintă singurul
perete al SL 56 identificat în campania 2014 şi rămas nedemontat. Limitele acestuia nu au fost
precizate clar (faţă de nivelul de distrugere), însă a fost observat un aliniament de opt gropi de
ţăruşi care ne oferă indicii sigure privind amplasarea şi direcţia sa.
locuinţă
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Locuinţa

a avut platformă. C. 524 (US 7270, 4894, 4900 şi 6093), reprezintă substructura
de lemn realizată din bârne de lemn despicate. Acestea erau orientate pe direcţia SEE-NVV şi două
pe direcţia SSE-NNV. Remarcabil este faptul că aceasta exista numai în jumătatea de vest a SL 56
situaţie unică, până în prezent, în arealul nord-dunărean al culturii Gumelniţa. Platforma nu a fost
demontata în campania 2014. Lângă una dintre aceste bârne a fost descoperită o aşchie de silex.
Este dificil de afirmat dacă prezenţa sa în acest context este întâmplătoare sau nu.
C. 512 (US 7254 - St 33, 4967 - St 32) reprezintă o structură de combustie a SL 56.
Aceasta era poziţionată în colţul de SE al caroului E2 respectiv colţul de SV al caroului D2. C. 512
nu a fost demontat în campania 2014. Este foarte probabil să fie structura de combustie din camera
mică însă, până la descoperirea unor elemente de compartimentare certă a SL 56, aceasta rămâne
doar o ipoteză. Menţionăm că suprafaţa pe care ar fi trebui să fie descoperită structura de combustie
din camera mare (ne referim aici la zona de nord-vest a St. 38) a fost distrusă din vechime.
Ulterior a fost construită podeaua masivă US 7262, 4893, 6068. Pentru aceasta a fost
folosit un sediment siltic brun-roşcat, omogen, compact, cu puţină materie vegetală şi rare
fragmente ceramice de mici dimensiuni în compoziţie. Podeaua a fost observată numai în jumătatea
de vest a SL 56 şi în apropierea structurii de combustie (C. 512). Pe podea au fost descoperitele 3
vase întregibile (vasele nr. 5, 8 şi 12) toate trei fiind vase de mari dimensiuni. Podeaua avea în St.
39 o înclinare de la vest spre est, iar în St. 33 de la nord la sud şi o grosime ce varia de la I cm în
vest, la I O cm în nord-estul caroului E 6. În aceasta a fost descoperit un gratoar fragmentar.
C. 521 (US: 6071 - 6092) reprezintă un aliniament de 11 gropi de ţăruş provenit de la o
probabilă compartimentare iniţială, la care s-a renunţat ulterior. C. 521 era orientat pe direcţia
SSV-NNE. În toate gropile de ţăruş a fost descoperit lemn carbonizat, fibrele acestuia fiind în
poziţie verticală.

Perforând podeaua, au fost observate o serie de gropi de par (C. 522 - US 7263, 7264; C.
511 - US 7252, 7253; C. 509- US 4959, 4960; C. 510- US 4961, 4962; C. 515 - US 7076, 7077;
C. 520 - US 6065, 6066). Toate conţineau lemn carbonizat în poziţie verticală şi aveau diametre
cuprinse între 14-20 cm. La demontare nu a fost observată o grupare aparte a gropilor însă acestea
sunt situate doar în jumătatea de est a SL 56.
După o perioadă de utilizare a locuinţei, s-a realizat o nivelare (US 6070, 6067), cu aport
de material (US 6070), şi refacerea parţială în zona de nord-vest a podelei (US 6067). Aceasta s-a
realizat cu scopul uniformizării suprafeţei pe care s-a aflat C. 521 rezultând o compartimentare
diferită a locuinţei în această fază.
ABANDONAREA

LOCUINŢEI

Aceasta s-a realizat prin incendierea intenţionată a ei (US 7260, 7261; C. 513 - 7255, 7259,
7250, 4892, 4899, 6061; C. 519 - 6064 şi 6063).
În jumătatea vestică, pe podeaua locuinţei, a fost descoperit un nivel continuu de arsură in
situ (US 7260, 6063). Grosimea acestuia varia între 4 şi 5 mm. La demontare s-a observat că era
arsură în loc, sub aceasta, podeaua fiind rubefiată la partea superioară. Acest nivel de arsură pare să
fie rezultatul arderii unei structuri uşoare din materie vegetală gen acoperiş. Această ipoteză este
sprijinită de continuitatea şi unitatea stratului de arsură precum şi de descoperirea în nordul
caroului E 6 a unei mici suprafeţe cu paie arse în loc.
Absenţa din jumătatea de est a nivelului de arsură este cauzată de intervenţiile antropice
posterioare, nivelul de distrugere aflându-se în multe cazuri direct pe platforma de lemn. Un alt
aspect care susţine această ipoteză este prezenţa, în carourile D4, E4, E5 şi F4, a unor pachete de
chirpici de mari dimensiuni aflate în poziţie oblică, verticală cât şi orizontală, situaţie care
sugerează existenţa unor intervenţii posterioare, având în vedere tocmai această evidenţă. De
asemenea între lipiturile unui pachet de chirpici din caroul D4, aflat în poziţie oblică, a fost
observat un fragment de lamă de silex. Prezenţa acestuia ar putea fi explicată prin absenţa podelelor
în zona caroului D4 ceea ce poate presupune o eventuală intervenţie antropică anterioară
incendierii.
Aspectul general al distrugerii era eterogen, fiind vizibile pachete mari de chirpici (20-40
cm lungime) şi medii (I O cm lungime), împreună cu chirpici mărunţit. În colţul de nord-est al
caroului D4 au fost observate fragmente de chirpici arse până la vitrificare. În caroul F2 respectiv

73

DRAGOMIR NICOLAE POPOV/CI, CĂTĂLINA CERNEA, IOAN CERNĂU, VALENTIN PARN/C, MĂDĂLINA DIMACHE,
ROMAN HOVSEPYAN, ADRIAN BĂLĂŞESCU, VALENTIN RADU, CONSTANTIN HAITĂ, MONICA MĂRGĂRIT, LOREDANA NIŢĂ

F3 (US 7259), în ceea ce ar putea fi zona de vest a camerei mici, distrugerea nu a fost atât de
puternic afectată de incendiere, chirpiciul fiind ars superficial, la partea superioară. În St. 38
respectiv St. 39 pachetele de chirpici de mari dimensiuni păstrau urme de la structura de rezistenţă
din lemn (pari cu diametre ce variau între 7 şi 1O cm şi împletitură de nuiele cu diametre ce variau
între 0,50 şi 1 cm).
Distrugerea prezenta o înclinare mai accentuată de la nord spre sud şi una mai puţin amplă
de la vest la est. În St. 32 grosimea stratului de distrugere variază de la 27 cm la nord şi 21 cm la
sud. În St. 38 avea o grosime de aprox. 35 cm în sud subţiindu-se până la dispariţie în caroul D5,
iar în St. 39 grosimea nivelului de distrugere varia de la 15-20 cm în vest la 30 cm în est. În vestul
St. 33 distrugerea are un aspect eterogen datorită cantităţii mari de cărbune şi cenuşă prezente în
compoziţie precum şi de arderea parţială a chirpiciului. În St. 38 distrugerea era îndepărtată din
vechime ne mai păstrându-se aici nici un element constructiv al SL 56.
Între pachetele de distrugere au fost descoperite relativ numeroase fragmente ceramice,
aglomerări ale acestora fiind observate în sud-estul caroului E3, sud-estul caroului E4, nordul
caroului D4 şi nord-estul caroului F5. În distrugere au fost descoperite şi un număr de 9 vase
ceramice întregi şi întregibile. Acestora li se adaugă şi un număr de piese de silex, respectiv 3 lame
fragmentare şi 5 aşchii. În zona acestor aglomerări au fost descoperite şi trei piese IMDA. De
asemenea, în centrul caroului D4 au fost descoperite 3 fragmente centimetrice de plăcuţe de vatră.
Situaţiile spaţiale evidenţiate sugerează intensitatea variabilă a arderii, mai intensă în zona
de vest şi mai slabă în cea de est.
Cândva, după incendierea locuinţei, pe suprafaţa ocupată de resturile incendiate, foarte
probabil după ce acestea nu mai erau fierbinţi, au fost practicate două alveolări (C. 517 - US: 7257,
7258 şi C. 516 - 4965, 4966). Dintre acestea se remarcă C. 516. La partea inferioară a acesteia a fost
descoperită o grupare de şase obiecte de lut în formă de corn. În apropierea lor a fost descoperit un
bulgăre de chirpici ars, de mici dimensiuni (11/8 cm), în a cărui compoziţie au fost descoperite
numeroase seminţe de linte, orz şi grâu (cf. det. R Hovsepyan), situaţie ce ne face să credem că
amestecul respectiv a fost intenţionat realizat. Prezenţa acestor obiecte, precum şi gruparea lor în
apropierea fostei structurii de combustie C. 512, presupun o depunere intenţionată. Este dificil de
apreciat care ar fi putut fi conexiunea cu locuinţa incendiată, dacă aceasta va fi existat.
Ultima secvenţă a evoluţiei acestei locuinţe (US: 7248, 4891, 4898 şi 6060) marchează o
perioadă de timp relativ scurtă, probabil de câţiva ani. Practic, s-a putut observa că distrugerea
prezenta, la partea sa superioară, un strat format din fragmente milimetrice şi centimetrice de
chirpici ars iar, cu excepţia unei cruste mai dure la partea superioară, se remarca prin caracterul său
poros. S-a observat că, la partea sa superioară, era şi orizontal, situaţia sugerând foarte probabila
nivelare şi tasare a distrugerii în vederea pregătirii spaţiului necesar pentru construirea SL 50.
Cercetarea cu multă atenţie a vestigiilor acestei locuinţe nu a permis foarte multe concluzii
ferme, pe care speram să le formulăm, pe baza datelor din săpătură. Aceasta în primul rând datorită
intervenţiilor posterioare care au afectat integritatea acestora. Ne referim aici la secvenţele
ocupaţionale posterioare acelei ilustrate de SL 56.
Cu toate acestea, detaliile observate evidenţiază cu destulă claritate, efectuarea unor acţiuni
atât anterioare momentului distrugerii definitive a locuinţei prin incendiere cât şi după acest
moment.
Pe de altă parte, remarcăm şi faptul că aglomerările de fragmente ceramice şi de vase
întregi sau întregibile nu suprapun direct zonele unde au fost observate intervenţiile stratigrafice
posterioare incendierii.
Această situaţie sugerează faptul că, foarte posibil, înregistrăm dovezile efectuării unei
succesiuni de acţiuni concretizate de depunerea unor vase, întregi sau sparte pe loc 6 , după care,
ulterior incendierii s-a mai intervenit prin practicarea celor două alveolări (C. 516 şi C. 517).
Observarea detaliilor stratigrafice (şi deci cronologice), evidenţiază succesiunea diferitelor
activităţi. Dacă succesiunea acestora este coerentă şi logică (din punctul nostru de vedere), în cazul
ultimilor două, şi ne referim aici la cele două alveolări, concluziile sunt mai dificil de enunţat. În
primul rând nu putem să afirmăm că aceste două intervenţii au fost contemporane între ele.
6
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Singurul element clar constă în faptul că, în mod cert, ele au fost practicate posterior incendierii.
Ele diferă din punctul de vedere al compoziţiei şi al dimensiunilor. Semnificaţiile unor astfel de
activităţi par a fi complexe. Depunerea unor diverse piese de lut dar şi a unor bucăţi de chirpici ars
ce aveau în compoziţie multe seminţe provenind de la specii de plante cultivate (ce păreau a fi fost
utilizate intenţionat pentru a fi realizat numai chirpiciul respectiv), în cazul C. 516 rămâne încă
neclară. Piesele de lut şi chirpiciul proveneau din alt context? Toate aceste observaţii nu ne permit
să afirmăm că activităţile ce au avut drept rezultat practicarea celor două alveolări pot fi integrate
absolut sigur în seria de activităţi legate de încheierea ciclului construcţie - utilizare abandon/sacrificare a locuinţei. Această ipoteză poate fi considerată, totuşi, probabilă.
Trebuie să precizăm în acelaşi timp că, după ce acestea au fost realizate, resturile locuinţei
incendiate au fost abandonate o perioadă destul de lungă de timp, probabil cel puţin câţiva ani,
deoarece sunt acoperite de aşa-numitul nivel de abandon, caracterizat de dezagregarea chirpiciului
ars sub efectul factorilor fizici, ploaie, îngheţ-dezgheţ etc.
C. 394
Cercetările

arheologice întreprinse în te/I-urile de la Hîrşova (jud. Constanţa) şi Borduşani
au permis studierea atentă a unui tip de complex ce a fost pentru prima oară în cazul cercetării
culturii Gumelniţa în arealul său nord-dunărean definit drept zonă de deşeuri menajere 7 . De regulă,
acestea constau din aglomerări de cantităţi mai mari sau mai mici de resturi provenind, în cea mai
mare parte a lor, din practicarea unor diverse activităţi gospodăreşti între care prepararea hranei
ocupa un loc foarte important. Pe lângă acestea, alte tipuri de activităţi precum reparaţiile
structurilor construite (locuinţe, structuri de combustie etc.), producerea şi repararea uneltelor de
piatră, silex, os şi corn şi, nu în cele din urmă, cenuşa şi cărbunele rezultate din producerea focului,
produceau diverse resturi adesea în cantităţi impresionante. S-a observat că pentru depozitarea
acestora erau folosite, de-a lungul unor perioade de timp variabile, suprafeţele fostelor locuinţe
abandonate într-o manieră sau alta. Astfel, se explică de ce, iniţial, zona cercetată sub resturile
locuinţei nr. 33 de la Borduşani, codificată drept C. 394, a fost considerată drept o astfel de zonă
menajeră.

Cercetarea sa atentă ne-a convins însă că în această situaţie nu se putea afirma existenţa
unei zone de deşeuri menajere astfel cum fusese ea definită. Compoziţia diverselor unităţi
stratigrafice sugerau o utilizare diferită a acestui spaţiu ce se suprapunea perfect pe suprafaţa
precedentei locuinţe. În atare situaţie s-a impus reconsiderarea şi reanalizarea datelor obţinute până
în prezent referitoare la acest complex. Pentru a ne putea oferi date cât mai complete s-a decis
cernerea integrală a sedimentului provenit din săparea sa, iar din anul 2013 flotarea acestuia.
Evident, această decizie a impus un ritm mult mai lent al studierii şi sintetizării datelor astfel
obţinute. Chiar dacă cercetarea sa nu este încheiată socotim utilă prezentarea datelor preliminare
existente.
C. 394 este delimitat stratigrafic, în sectorul 38, de distrugerile neincendiate ale locuinţelor
58 (anterioară C. 394) şi 33 (posterioară acestui complex arheologic). Evoluţia acestei zone nu este
unitară pe toată durata sa. Observăm astfel, conturarea a două faze evolutive, separate de o posibilă
amenajare diferită a spaţiului (în carourile B5, 86 şi C. 504 - US 7038). Acest nivel constructiv
prezintă variaţii laterale de facies semnificative, însă este foarte posibil ca acestea să fie datorate
expunerii parţiale la foc (în caroul 86, faţă de 85, unde nu există urme de ardere, de ex.). Totodată,
nu excludem nici posibilitatea ca variaţiile să indice, de fapt, două US-uri diferite (ţinând seama de
faptul că sunt afectate de C. 490 şi nu au contact fizic), care să marcheze, împreună, un moment
diferit, o schimbare a funcţionalităţii zonei atribuite lui C. 394, pentru o scurtă perioadă de timp.
Prima fază a zonei menajere C. 394 este formată din următoarele US-uri: 7039 = 7029; C.
494-7046, 7047;C.495-7048, 7049;C.496-7050, 7051;C.497-7052, 7053;C.498-7054, 7055,
7056; C. 499-7057, 7058; C. 500--7059, 7060; C. 501-7061, 7062; C. 502-7063, 7064; C. 5037065, 7066, 7028; C. 481-7031, 7032; C. 484-7035, 7036. Acestea suprapun resturile neincendiate
ale SL 58 (US 7071 ), prin acumularea nivelului 7028, un lut verde-gălbui, structură compactă, fină,
7
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prezentând un nivel cenuşiu-negricios cu foarte multe fragmente milimetrice de
cărbune, pe toată suprafaţa sa evidenţiindu-se şi lentile milimetrice de coprolit pulverulent. Pe acest
nivel este posibil să se fi construit o structură cu pari de lemn în componenţă, deoarece acum au
fost săpate opt gropi cu diametre diferite, în a căror umplutură au fost descoperite resturi de lemn
nears (C. 494-7046, 7047; C. 495-7048, 7049; C. 496--7050, 7051; C. 499-7057, 7058; C. 500-7059, 7060; C. 501-7061, 7062; C. 502-7063, 7064; C. 503-7065, 7066) şi două şanţuri (C. 4817031, 7032 şi c. 484-7035, 7036).
Ulterior, pe toată această zonă (carourile B4, B5, B6) s-a acumulat un nivel a cărui grosime
descreştea de la nord - 1 cm, către sud - 9 cm: US 7039. Acesta consta într-un sediment siltic
cenuşiu, eterogen, ce conţinea lentile de cenuşă, fragmente milimetrice şi centimetrice de chirpici
ars, cărbune şi rare fragmente ceramice. De asemenea, în jumătatea sudică a caroului B5, la partea
superioară, US-ul a conţinut o lentilă de chirpici ars la roşu, cu o grosime de 1--4 cm. În cadrul
acestui US au fost săpate gropile C. 497-7052, 7053 (d = 17 cm) şi C. 498-7054, 7055 (d = 24 cm).
Faza a doua a C. 394 este compusă din următoarele US-uri: 7037 = 7002; C. 490--7040,
7041; C. 491-7042, 7043; C. 492-7044, 7045, 7067, 7068; C. 505-7070, 7021; C. 471-7022,
7023;C.475-7024, 7025;C.476--7026, 7027.
Primul, şi cel mai amplu dintre acestea, este US 7037, în parte echivalent cu 7233
reprezentat de un sediment siltic brun-cenuşiu, cu fragmente milimetrice de cărbune în compoziţie.
În zona caroului B6, la baza lui, a fost observată o lentilă de lut nears de culoare galben-verzuie
(grosime 2-3 cm). US-ul mai conţinea: scoici, materie vegetală, oase de peşte şi fragmente
ceramice în poziţie orizontală. În jumătatea sudică a caroului B5 şi în cea nordica a caroului B4
puteau fi remarcate o serie de pachete de distrugere neincendiată aflate în poziţie secundară. Pe
acest nivel au fost observate şase gropi: C. 490--7040, 7041 (d = 29 cm), C. 491-7042, 7043 (d =
17 cm); C. 492-7044, 7045; C. 471-7022, 7023; C. 475-7024, 7025; C. 476--7026, 7027. Este
posibil ca toate aceste gropi să fi făcut parte dintr-o structură coerentă, însă nu putem afirma care
va fi fost utilitatea acesteia.
După US 7068 întreaga zonă şi-a schimbat funcţionalitatea fiind rezervată unui alt tip de
spaţiu construit- o locuinţă (US 3448-SL 33).
OBSERVAŢII GENERALE PRIVIND C. 394
La nivelul fazei I se remarcă faptul că US-rile săpate nu conţineau şi coprolite de animale,
aşa cum s-a observat în cazul US-urilor atribuite fazei a II-a.
În general sedimentele s-au acumulat pe suprafeţe mici, la sfârşitul fazei I faţă de
momentul de început al fazei când practic pe întreaga suprafaţă a C. 394 întâlnim aceeaşi situaţie
(vezi US 7002, 4952, 6133, 6566).
Grosimea sedimentului este considerabilă în primul moment de funcţionare a C. 394 (cca
10--12 cm), pentru ca spre sfârşitul fazei I aceasta să se micşoreze la 1-3 cm.
Sedimentul conţine predominant valve de scoici sparte, uneori întregi. De asemenea, se
remarcă numărul mic de fragmente ceramice, majoritatea de mici dimensiuni, ca şi numărul mic de
oase de mamifere.
Încadrarea generală stratigrafică, între resturile a două locuinţe neincendiate (SL 33 posterioară şi SL 58 anterioară), asigura diagnosticul iniţial. Cu toate acestea, s-a putut observa că,
în fapt, conţinutul US-urilor săpate nu corespundea cu ceea ce a fost definită o zonă de deşeuri
menajere. Deci utilizarea termenului de spaţiu comun, rezervat foarte probabil numai pentru
locuitorii locuinţelor din imediata apropiere, ni s-a părut că se impune. Utilizarea sa subliniază şi
diferenţa pe care noi o facem între un spaţiu comun utilizat de un număr restrâns de membri ai
comunităţii şi teoretica existenţă a unui spaţiu comunitar dedicat folosirii de către toţi membrii
comunităţii respective, desigur, în situaţii şi circumstanţe specifice, care nu vor fi detaliate aici.
Diferenţa se observă şi în ceea ce priveşte compararea cu zonele de deşeuri menajere studiate.
Studiul datelor fiind în curs (ne referim aici în mod special la analiza datelor privind sezonalitatea
şi dacă acestea vor fi concludente), nu se pot formula concluziile mai sigure, pe care le doream.
În acest stadiu al cercetării, certă este însă existenţa unui spaţiu ce corespunde suprafeţei
unei locuinţe şi care cunoaşte o altă utilizare. Evoluţia sa în timp nu este una care să acopere o
perioadă mai lungă ci numai una ce corespunde (la modul general), intervalului dintre construcţia
la partea

superioară
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celor două locuinţe (cea anterioară şi cea posterioară), pe acest amplasament. Utilizarea sa de către
locuitorii locuinţelor din imediata apropiere rămâne foarte probabilă. Surprinzătoare rămâne, până
în prezent, utilizarea acestui tip de spaţiu. El poate fi considerat, la fel ca şi zonele de deşeuri
menajere, drept un spaţiu utilizat în comun de o parte a comunităţii gumelniţene de pe Popină.
ZONA DE PASAJ

C. 379

Aceasta este o zonă de pasaj între două şiruri de locuinţe, prezentând o orientare ESENVN şi o înclinare generală preponderent nord-sud. Observaţiile stratigrafice demonstrează o
utilizare îndelungată a acestei zone corespunzând cu locuinţele celor două şiruri între care se află.
Compoziţia US-urilor ce-o compun este elocventă în sensul că dacă diversele tipuri de componente
antropice cum sunt cenuşa, cărbunele, oasele, ceramica etc. sunt răspândite, frecvenţa lor în schimb
variază. Aceste variaţii sunt semnificative pentru diversele tipuri de activităţi ce le-au creat. Alături
de acestea trebuie să menţionăm şi pe cele compuse preponderent din argilă, mai rar loess, cu foarte
puţine astfel de componente (US 7201, 7202, 7203, 7204, 7205, 7206, 7207, 7208, 7209, 7210,
7211 ). Variabilitatea compoziţională se constituie într-un argument convingător în sensul unei
utilizări polivalente a acestui tip de spaţiu. Au mai fost observate şi diverse aglomerări de materiale
precum aşchii rezultate din activităţile de realizare a utilajului de silex sau, mai ales, de reparare a
acestuia, asocierile de resturi de lemn ce sugerează diverse prelucrări ale lemnului, deci în general
diverse activităţi meşteşugăreşti. Dar alături de acestea, asocierile de oase şi/sau cenuşă pledează
pentru interpretarea lor drept resturi domestice ale unor activităţi ce au avut loc în interiorul
locuinţelor şi ulterior au fost aruncate în acest spaţiu. Zonele rubefiate, mai mult sau mai puţin,
demonstrează chiar efectuarea unor alte activităţi domestice în exteriorul locuinţelor. Suprafaţa
fiecărui US, asociată altor caractere fizice precum grosimea şi nu în cele din urmă claritatea
interfeţelor, marchează elemente extrem de importante privind determinarea intensităţii şi duratei în
timp a diverselor activităţi ce le-au generat. Corelarea tuturor acestor informaţii poate determina
observaţii privind variabilitatea temporală, ritmicitatea şi intensitatea activităţilor respective astfel
obţinându-se date pertinente privind mecanismele ce au condiţionat efectuarea respectivelor
activităţi. Studierea atentă a caracteristicilor diverselor US-uri poate permite şi mai buna înţelegere
a mecanismelor ce determină formarea şi acumularea lor.
SONDAJUL

I Est (S. I. E.)

Realizarea acestui sondaj (26/2 m), amplasat pe latura de est a Popinei de la Borduşani (PI.
V/1-2), a fost impusă de necesitatea realizării unei conexiuni stratigrafice cu zona situată la
exteriorul monumentului propriu-zis. Scopul principal consta în dorinţa de a se obţine date care să
permită o eventuală reconstituire a topografiei întregii zone de la est de teii şi a evoluţiei acesteia în
contextul realizării şi a unui cadru cronologic cât mai precis cu putinţă. În subsidiar s-a dorit şi
obţinerea unei secvenţe stratigrafice a locuirilor antropice complete pe această latură, deoarece
fuseseră semnalate descoperiri întâmplătoare de fragmente ceramice atribuite culturii Boian.
Chiar dacă suprafaţa restrânsă nu a permis investigarea în suprafaţă a diferitelor complexe
cercetate au fost obţinute unele date foarte interesante privind în special locuinţele surprinse aici.
Cele mai importante sunt prezentate în cele ce urmează.
LOCUINŢA NR.

301 (SL 301)

Aceasta a fost o locuinţă neincendiată, cercetată parţial în cursul campaniei 2012 ş1
în campania 2013.
Resturile sale au fost descoperite pe o suprafaţă foarte mică ceea ce şi explică de ce nu au
fost descoperite elemente constructive (pereţi), care să permită reconstituirea sa în mai mare
continuată

măsură.

Din punctul de vedere al soluţiilor constructive, se remarcă faptul că iniţial suprafaţa pe
care urma să fie construită a fost nivelată prin intermediul unui ,,pat" de amenajare constituit prin
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aport de material (US 30168). Acesta a fost realizat prin intermediul a trei secvenţe constructive
succesive reprezentate de un prim nivel de chirpici ars la roşu, mărunţit, cu dimensiuni centimetrice
şi milimetrice, relativ subţire (1-2 cm). Peste acesta a fost depus un al doilea nivel de chirpici nears
cu o culoare gălbuie, compact, omogen fără constituenţi antropici. Grosimea acestuia era de cca 1
cm. Al treilea şi ultimul nivel era compus din chirpici ars la roşu, mărunţit, amestecat cu chirpici
nears, fără constituenţi antropici, cu o grosime de 3-5 cm. Această soluţie constructivă nu a mai
fost observată până în prezent în alte situaţii nici la Borduşani şi nici în alte aşezări gumelniţene.
În cazul podelei s-a observat faptul ca aceasta a fost refăcută de şase ori. În fiecare caz s-a
remarcat existenta nivelurilor ocupaţionale. Grosimea totală a podelei, împreuna cu refacerile sale,
era de cca 11 cm. S-a putut remarca şi faptul că, pentru realizarea acestora, a fost folosit un
sediment omogen, compact cu o culoare cenuşie cu nuanţe de la brun la gălbui. După realizarea
primei podele cu o grosime de cca 1,50--2 cm, aceasta a fost refăcută de trei ori, refacerile având o
grosime totala de 1-1,50 cm. A urmat o refacere mai importantă prin realizarea unei podele groase
de cca 6,50 cm, realizată, de această dată, dintr-un sediment cenuşiu-gălbui. Au urmat alte două
refaceri cu o grosime de 1 cm.
După perioada de utilizare a locuinţei a urmat abandonul şi distrugerea sa. Această ultimă
etapă a evoluţiei acestei locuinţe nu a fost una rapidă ci a avut o evoluţie mai lentă, materializată în
teren prin existenţa a două faze de distrugere vizibile stratigrafic.
O primă fază a fost reprezentată de un nivel de chirpici nears (US 30041 ), mărunţit, vizibil
mai ales în zona de vest a caroului A 1. Această fază a distrugerii este suprapusă de un strat cu
grosime milimetrică, nisipos, care este posibil să se fi format în urma scurgerilor pluviale. Foarte
posibil locuinţa pare să fi fost abandonată. În suprafaţa cercetată nu au fost observate indicii ale
altor activităţi ce să se fi desfăşurat în locuinţă în această etapă a evoluţiei sale.
A urmat cea de a doua fază şi ultima, a distrugerii, care pare să se fi desfăşurat într-un
interval de timp mai scurt, astfel explicându-se existenţa pachetelor masive de chirpici nears
realizate dintr-un sediment cenuşiu-gălbui cu urme de lipituri şi fără constituenţi antropici.
Grosimea acestuia era de cca 0,33 m în zona de sud şi de cca 0,20 m în cea nordică.
LOCUINŢA NR.

302 (SL 302)

Această locuinţă neincendiată a fost reprezentată de distrugerea sa, surprinsă în zona de
nord a caroului A 1. Din cauza suprafeţei foarte mici nu a fost surprins nici un element constructiv
direct. Este posibil ca locuinţa să se afle la NV de caroul A 1.
În partea de vest a profilului de nord a SL 302 a fost surprinsă o groapă de ţăruş (C. 3066)
lângă un bloc de chirpici nears, foarte omogen, foarte compact. Lutuielile (US 30367) ar putea
corespunde locuinţei SL 302, care suprapune o succesiune de 4 lutuieli peste care urmează alte 5.
LOCUINŢA NR.

303 (SL 303)

Era o locuinţă neincendiată, surprinsă pe o suprafaţă mică în nordul carourilor Al şi A2.
Limita sa de sud era puternic afectată de şanţul de fundaţie (C. 3025), iar cea estică de gropile
getice C. 3012 şi C. 3013.
Orientarea locuinţei nu poate fi determinată cu siguranţă însă datorită peretelui (C. 3032),
se poate presupune o orientare SE-NV.
Spaţiul destinat amenajării locuinţei a fost pregătit în prealabil prin mărunţirea distrugerii
SL 305 şi nivelarea acesteia, rezultând US 30185.
Pereţii au fost ridicaţi în sistemul binecunoscut al locuinţelor gumelniţene (cel puţin
peretele sudic), în interiorul C. 3032 fiind observată o groapă de par cu o formă ovală şi diametrele
de 5/8 cm. Adâncimea surprinsă era de 9 cm. Conţinea lemn nears.
Peretele C. 3032, s-a păstrat pe o lungime de cca 60 cm, având o lăţime de 8,50/9 cm şi se
păstra în elevaţie 0,37 m. Era constituit din chirpici nears cu trei lutuieli. Peretele propriu-zis era
realizat dintr-un sediment brun-cenuşiu, masiv, compact, omogen, cu foarte multă materie vegetală
în compoziţie. Avea o grosime de 6,05 cm. Urma apoi o lutuială gălbuie, fină, cu o grosime de cca
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2 mm, omogenă, compactă. A fost observată şi o altă lutuială de culoare brun-cenuşie cu o grosime
de I cm care era pigmentată cu granule milimetrice de cărbune, omogenă, compactă. Urma o altă
lutuială de culoare gălbuie, compactă, omogenă, cu o grosime de 1-2 mm.
Podeaua US 30176 a fost refăcută de 20 de ori prezentând o grosime totală de 20 cm. În
ceea ce priveşte materialul utilizat, se poate remarca faptul că a fost folosit sediment siltic, nisipos,
cu o culoare brun-cenuşie sau cenuşiu-gălbuie cu preponderenţă. Numai în cazul a două refaceri a
fost folosit şi chirpici ars, bine mărunţit. Şi grosimea refacerilor variază. Astfel s-a putut observa
faptul că după o serie de refaceri urma câte una mai consistentă din punctul de vedere al grosimii.
Uneori, mai rar, materialul conţinea şi constituenţi antropici de genul granulelor milimetrice de
cărbune.

Succesiunea refacerilor sugerează o utilizare semnificativă în timp a locuinţei, mai lungă
comparativ cu alte situaţii cercetate.
Distrugerea US 30158, a survenit în urma abandonării locuinţei, moment în care pereţii au
început să cadă astfel apărând pachete mari de bucăţi de pereţi din lut nisipos, gălbui, omogen, fără
constituenţi antropici, cu o grosime maxima de 38 cm.
LOCUINŢA NR.

304 (SL 304)

SL 304 reprezintă un rest de locuinţă neincendiată, observată pe o suprafaţă de cca 0,50 m 2
pe latura de S a S. I. E„ în sudul caroului A 1. Din această locuinţă nu au putut fi surprinse în teren
decât distrugerea, o succesiune de podele cu nivelurile ocupaţionale interioare şi patul de
amenaJare.
Ca şi în cazul SL 303, spaţiul destinat construcţiei locuinţei a fost pregătit în prealabil prin
mărunţirea şi nivelarea distrugerii SL 305 rezultând US 30.179.
Podelele US 30175 au fost construite direct pe acest pat de amenajare. Au fost observate şi
cercetate podeaua iniţială şi şase refaceri. Podeaua iniţială a fost realizată din sediment galben,
nisipos, peste care a fost depus un strat din chirpici ars, mărunţit, ambele având o grosime totală de
5,50 cm. Peste aceasta au fost realizate două refaceri foarte fine dintr-un sediment de culoare bruncenuşie, compact, omogen. Ulterior a mai fost realizată o refacere din sediment galben, omogen,
compact. Ultimele trei refaceri, foarte fine, au fost realizate din sediment de culoare brun-cenuşie
cu o grosime totală de 1,20 cm.
Distrugerea US 30173 a survenit în urma abandonării locuinţei. Se prezintă sub forma unui
sediment gălbui, compact, omogen, cu foarte rare fragmente ceramice de mici dimensiuni. Avea în
compoziţie foarte multă materie vegetală.
Locuinţa

nr. 305 (SL 305)

SL 305 reprezintă o locuinţa neincendiată, construită peste nivelarea distrugerii SL 317
(US 30194, 30193).
Singura podea a locuinţei a fost construită peste o platformă de lemn, C. 3036 (US 30191 ).
Din aceasta au fost surprinse opt bârne de lemn cu o orientare generala SE-NV. Lăţimea acestora
variază între 9/11 cm şi au grosimi de 3/3,50 cm. Podeaua are o grosime de 1,50 cm şi a fost arsă
pe întreaga suprafaţă. Pe podea a fost descoperit un vas de mari dimensiuni, acesta fiind plin - cca
o treime cu orz. De asemenea, cereale au fost descoperite şi în apropierea vasului, scurse probabil
în momentul spargerii vasului precum şi în zona vestică a caroului Al.
Distrugerea US 30192, locuinţei a survenit prin incendiere. Între pachetele de chirpici ars
ce constituie distrugerea au fost observate două bârne nedespicate (US 30185). Partea superioară a
distrugerii a fost mărunţită şi nivelată în vederea amenajării suprafeţei destinate SL-urilor 303 şi
304.
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LOCUINŢA NR.

306 (SL 306)

SL 306 reprezintă un rest de locuinţă neincendiată, observată pe o suprafaţă extrem de
de 30/15 cm2, practic un rest de perete (C. 3041 ), suprapus de podele (US 3021 O). Au fost
demontate şase podele cu nivelurile ocupaţionale aferente ce aveau o grosime totală de 12 cm.
Peretele C. 3041 - US 30209 a fost surprins pe o lungime de 30 de cm. Atât cât s-a păstrat avea o
grosime de numai 8 cm, iar în elevaţie avea 18 cm. Orientarea era SE-NV.
redusă,

LOCUINŢA NR.

307 (SL 307)

SL 307

reprezintă

o

locuinţă neincendiată, observată

în carourile Al-3,

afectată

de C. 3043

şi C. 3044. La demontare nu au fost observate elemente constructive (podele, pereţi etc.). Însă în

distrugere, pe profilul de nord, au fost observate pachete de lipituri de podele. Putem presupune
locuinţa a fost distrusă intenţionat din vechime.
LOCUINŢA NR.

că

308 (SL 308)

Resturile acestei locuinţe neincendiate au fost surprinse în profilul de vest al S.I.E.
La îndreptarea acestuia, în peretele C. 3047 au fost observate gropile a patru ţăruşi cu
diametre de 5/7 cm, precum şi şanţul de fundaţie săpat pentru implantarea structurii de rezistenţă.
Şanţul de fundaţie (C. 3060, US 30320, 30321) a fost surprins pe o lungime de 76 cm,
având o adâncime de 15 cm. Lăţimea nu poate fi determinată deoarece C. 3060 este afectat
longitudinal de profilul de vest al S.I.E. Peretele C. 3047, US 30218 a fost surprins pe o lungime de
0,76 m. Avea o lăţime de 0,12 m şi 0,50 m în elevaţie. Orientarea sa era nord-sud, locuinţa
continuând spre vest.
LOCUINŢA NR.

309 (SL 309)

Resturile acestei locuinţe au fost cercetate pe o suprafaţă relativ mică în campania 2013,
cca 5 m2 • Avea o orientare generala est-vest, determinată în principal pe baza orientării peretelui
(C. 3048).
SL 309 a fost ridicată peste distrugerea SL 31 O (US 30237) care a fost nivelată iar, peste
aceasta, a fost aşternut un pat de amenajare. US 30235 reprezenta un nivel de chirpici ars mărunţit.
În zona de nord, caroul A 1 conţinea preponderant cenuşă de culoare albă, iar în zona sudică acelaşi
carou avea aspectul unui nivel ocupaţional exterior cu mulţi componenţi antropici în compoziţie.
Pereţii au fost surprinşi pe suprafeţe extrem de reduse însă suficiente pentru a se putea
determina orientarea acesteia, respectiv est-vest. Fragmentele surprinse în S.I.E. nu au fost afectate
de incendiu.
Succesiunea de podele (US 30233) este discontinuă şi puternic afectată de bioperturbări.
Au putut fi observate cinci podele cu nivelurile ocupaţionale respective. Grosimea totală a acestora
era de 8 cm spre est şi 16 cm spre vest. În prima podea (în ordinea construcţiei), a fost descoperită
o statuetă zoomorfă, iar pe ultima, două gratoare.
Distrugerea US 30232 a survenit prin incendiere, fiind constituită din pachete centimetrice
şi decimetrice de chirpici ars care păstrau pe alocuri amprente ale structurii de lemn. La partea
superioară a acesteia au fost descoperite numeroase concreţiuni calcaroase.
Locuinţa

nr. 31 O (SL 31 O)

Resturile acestei locuinţe, incendiată, au fost surprinse pe o foarte mică suprafaţă.
Suprafaţa păstrată avea o formă triunghiulară cu laturile de 0,70, 0,60 şi 0,40 cm. Resturi ale
acestei locuinţe au putut fi observate atât pe profilul de vest al secţiunii, cât şi pe cel de nord.
Peretele sud-estic suprapunea şanţul de fundaţie C. 3051 (US 30245).
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Şanţul

de fundaţie (C. 3051, US 30245) avea o orientare NNE-SSV şi următoarele
dimensiuni: lungimea de 1 m, lăţime 0,43 m şi o adâncime de O, 17 m.
Peretele (C. 3050, US 30243) surprins era cel de sud-est, având o lungime de 0,70 m,
lăţimea de 0,09/0, I O m fiind păstrat în elevaţie până la O, 14 m. La partea interioară a peretelui a
fost observată o lipitură de culoare cenuşiu-verzuie cu o grosime de 5 mm.
US 30244 reprezintă succesiunea de podele şi niveluri ocupaţionale interioare, cu o
grosime totala de cca O, 1O m. Prima podea a fost realizată dintru-un sediment de culoare cenuşiu
verzuie, compact, omogen, cu o grosime de cca 2 mm. Ulterior a fost refăcută cu un sediment de
culoare brun-cenuşiu închis cu o grosime de cca 9 mm. Refacerea ulterioară, masivă, cu o grosime
de cca 5 cm, a fost făcută cu un sediment verzui. Datorită arderii, partea sa superioară prezenta o
culoare roşcată.
Ultimele trei refaceri au fost realizate dintr-un sediment nisipos, compact, omogen, fără
componenţi antropici care, datorită arderii, aveau o culoare roşcat-negricioasă. Fiecare dintre cele
trei refaceri, împreună cu nivelurile ocupaţionale aferente aveau o grosime de cca 5 mm, grosimea
lor totala fiind de cca 1,50 cm. Podelele se continuau şi în profilele de vest şi de nord ale secţiunii.
Distrugerea (US 30238, 30237) locuinţei pare să fi survenit în două faze.
Prima fază (US 30238) era reprezentată de un sediment galben verzui, compact, ce
conţinea fragmente de oase şi fragmente ceramice (cu precădere în sudul caroului). La partea
superioară nivelul de ardere prezintă urme de ardere in situ. Grosimea sa varia între 15 cm în zona
nordică şi I cm spre sud.
Faza a doua (US 30237) era marcată de un nivel de distrugere prin incendiere format din
pachete centimetrice şi decimetrice de chirpici ars. Grosimea sa varia între 48 cm (spre N-V) şi 7
cm (spre N-E).
Existenţa celor două faze de distrugere poate fi explicată fie prin abandonul locuinţei (US
30238) urmat de incendiere (US 30237), fie prin prăbuşirea în timpul incendiului a unei porţiuni de
perete (US 30238), aceasta fiind suprapusă de distrugerea finală (US 30237).
LOCUINŢA NR.

311 (SL 311)

Reprezenta o locuinţă neincendiată, puternic deranjată de bioperturbări în zona de vest şi de
nord. Practic, suprafaţa pe care a fost observată locuinţa cuprindea centrul şi jumătatea sudică a
caroului A4 (aprox. 2 m2), ea continuând în profilul de sud al S. I. E. Cu excepţia podelelor (US
30265 şi US 30253) şi a structurii de combustie (C. 3052), nu au fost descoperite alte elemente
constructive.
Evoluţia SL 311 poate fi împărţită în două faze distincte determinate de construirea
structurii de combustie (C. 3052).
Astfel, prima faza a utilizării SL 311 este marcată de US 30265 ce reprezintă o podea,
refăcută de două ori şi niveluri ocupaţionale interioare aferente, cu o grosime totală de 4,50 cm. În
timpul acestei locuiri nu existau (sau se afla localizată altundeva în interiorul locuinţei), o structură
de combustie.
Aceasta (C. 3052) apare abia în cea de a doua fază a locuirii, marcată de nivelarea cu aport
de material (US 30257). Ulterior, podeaua, refăcută de două ori, împreună cu nivelurile
ocupaţionale, atinge o grosime totală cuprinsă între O, 11 m în partea de est şi 0,04 m în vest.
Distrugerea locuinţei este marcată de US 30252 = US 30251.
LOCUINŢA NR.

312 (SL 312)

Aceasta a fost o locuinţa neincendiată, cercetată şi ea, pe o suprafaţă foarte mică (cca 1,50
m ), deoarece atât zona de est cât şi cea nordică au fost distruse de o bioperturbare de mari
dimensiuni. Zona de vest era afectată de C. 3049, iar în sud se continuă în profil. Singurul perete a
fost observat în profilul de nord în urma golirii bioperturbaţiei menţionate.
2
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C. 3049 (US 30262), reprezintă peretele surprins în profilul de nord, având o lăţime de 0,20
m, păstrându-se în elevaţie cca 0,20 m. Pe latura dinspre interiorul locuinţei prezenta patru lutuieli
cu grosimi de 3 cm, 1 cm, 2,50 cm şi 4 cm în ordinea cronologică a depunerii acestora.
S-a observat o succesiune de şapte podele cu nivelurile ocupaţionale aferente (US 30247 =
30073), cu o grosime totală de cca 12 cm. De menţionat că la demontare au fost descoperite o serie
de unelte litice (fragmente de râşniţe, percutoare, frecătoare)
Distrugerea US 30242, 30069 era constituită dintr-un nivel de chirpici nears, de culoare
cenuşie, compact, relativ omogen, ce conţinea rare fragmente de scoici şi granule de chirpici ars şi
fragmente ceramice în poziţie orizontală, oase de peşte şi de mamifere precum şi un număr foarte
mare de unelte litice (5 fragmente de râşniţe, un mojar fragmentar, un fragment de ciocan de piatra,
şi două frecătoare ).
LOCUINŢA NR.

315 (SL 315)

Locuinţa

aceasta era

incendiată, surprinsă

pe o

suprafaţă

foarte

mică,

zona estica fiind

distrusă de o bioperturbare de mari dimensiuni. În atari condiţii nu s-a mai păstrat de cât o suprafaţă
de cca 2 m2 , restul continuând în profilul de vest al S. I. E.

Distrugerea locuinţei (US 30291 ), avea o grosime de cca 0,50 m pe întreaga
Era formată din pachete de mari dimensiuni de chirpici ars.

suprafaţă

cercetată.

LOCUINŢA NR.

316 (SL 316)

Resturile acestei

locuinţe,

neincendiate, au fost observate în carourile A3 si A4 pe o

suprafaţă de cca. 4 m2 • În zona de sud ca şi în cea de vest a fost afectată de bioperturbări.

Momentul iniţial al construirii acesteia este marcat de US 30306 care este patul de
amenajare al locuinţei, fiind o nivelare prin aport de material, brun-cenuşiu, compact, relativ
omogen cu foarte frecvente amprente de materie vegetală, rare fragmente milimetrice de cărbune,
foarte rare moluşte fragmentare şi foarte rare fragmente ceramice de mici dimensiuni.
Peste acest pat de amenajare a fost construită structura de combustie C. 3055 (în nordvestul zonei surprinse în teren).
O primă fază a locuirii iniţiale, în cazul SL 316, este marcată de succesiunea de podea,
refaceri ale acesteia şi niveluri ocupaţionale fine (US 30301 ). După acest moment evolutiv
remarcăm o podea (US 30300), mai consistentă (4-14,50 cm grosime), care a fost construită
probabil pentru uniformizarea zonei. Depunerea acesteia constituie un argument în favoarea
afirmării posibilităţii unor inclinări ale terenului (uşoare), încă din perioada iniţială de utilizare a
locuinţei. În caroul A4, în profilul de sud al S.I.E„ acest US a fost afectat de o groapă (C. 3056), de
mici dimensiuni (D = 21 cm, H = 37 cm), în care a fost depus intenţionat un vas ce nu conţinea
decât cenuşă şi cărbuni. În groapă, alături de acest vas a fost depusă multă cenuşă pigmentată cu
cărbune cu dimensiuni milimetrice şi centimetrice alături de fragmente de valve de scoici arse.
Acest complex a fost săpat înainte de construirea ultimilor podele (US 30298), ce o suprapuneau.
Sfârşitul utilizării SL 316 este marcat de C. 3057, o groapă ce a distrus parţial C. 3055 şi de
distrugerea masivă a locuinţei (US 30294 = 30105 = 30106).
Deosebită din punctul de vedere al unor manifestări privind fundarea locuinţelor este
situaţia descoperită în aceasta. Cu atât mai mult cu cât consacrarea locuinţei (C. 3056) a fost făcută
în momentul în care, foarte probabil, locuinţa a fost refăcută/reconstruită(?).
OBSERVAŢII

GENERALE

În primul rând, din punctul de vedere al atribuirii culturale constatăm că toate locuinţele şi
complexele cercetate în Sondajul 1 Est, aparţin culturii Gumelniţa, începând dintr-o fază timpurie a
evoluţiei acesteia. Studiul detaliat al ceramicii (în curs), ne va ajuta să precizăm această observaţie,
foarte importantă dacă avem în vedere caracterul locuirilor eneolitice pe teii-ul de la Borduşani şi,
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mai ales, structurarea spaţiului. În această etapă a cercetării se poate afirma deci că, cel puţin în
zona de nord a Popinei, nu există vestigii ce pot fi atribuite culturii Boian.
În ceea ce priveşte vestigiile locuinţelor cercetate, atât cât a fost posibil având în vedere
suprafaţa restrânsă, precizăm că ele au confirmat observaţiile făcute anterior, cu ocazia săpării SL.
33 8 . Astfel au fost descoperite situaţii când unele locuinţe neincendiate au fost intenţionat distruse
(PI. VI/3), imediat după ce ele au încetat a mai fi utilizate ca atare. Tot în cazul acestui tip de
locuinţe, neincendiate, unele au fost abandonate, uneori perioade mai lungi de timp. Resturile
prăbuşite ale pereţilor fiind expuse mai mult timp intemperiilor, pachetele de pereţi s-au
dezagregate aproape complet (PI. VI/1 ). Abia ulterior acestei perioade suprafeţele lor au fost
reutilizate pentru construirea altor locuinţe 9 • La fel, au fost observate situaţii când a fost vizibilă
distrugerea/dărâmarea intenţionată, rapidă, a pereţilor locuinţelor incendiate (PI. VI/2), operaţiune
10
urmată apoi de nivelarea resturilor şi construirea altor structuri construite •
Toată această cazuistică ridică unele probleme foarte importante. Avem în vedere cauzele,
complexe, variate, ce au condus la abandonarea, distrugerea prin foc sau nu a unor locuinţe,
comparativ cu altele, abandonate perioade mai lungi sau mai scurte de timp.
Este foarte importantă evidenţierea acestor situaţii şi studierea lor în perspectiva
determinării cauzelor ce au determinat aceste comportamente, nebănuite până în prezent.
Amploarea determinării acestor manifestări, zonală (?), cronologică (?), culturală (?), va fi de
natură să contribuie la înţelegerea complexităţii acestor comportamente.
Dacă asociem acestor observaţii de mai sus, cele prilejuite de cercetarea locuinţelor 19, 47,
50 şi 56, putem să facem câteva precizări. Remarcăm astfel că, imaginii generale privind locuinţele
gumelniţene, o imagine ce estompează oarecum detalii semnificative, datele noi obţinute permit
nuanţarea acesteia. Posibilele interpretări, în măsura în care vor avea în vedere valenţele regionale,
zonale şi cronologice, suntem convinşi că vor putea contribui la evidenţierea unor comportamente
ale comunităţilor gumelniţene ce astăzi pot fi numai bănuite.
RAPORT SEDIMENTOLOGIC

2012

În campania de cercetări arheologice din anul 2012, studiul sedimentologic a avut în vedere
analiza micromorfologică a succesiunii din exteriorul unei locuinţe neincendiate, în cadrul unei
zone de activitate amenajată, şi analiza stratigrafică a profilului de sud al sondajului estic iniţiat în
această campanie.
A fost prelevată o suită de patru eşantioane micromorfologice pe profilul estic al martorului
de vest al sectorului 37. Analiza la microscop are ca obiective detalierea modului de formare a
nivelurilor din exterior - US 7037-7039, 7028, 7058, 7067, identificarea modului de amenajare şi
reconstituire a activităţilor antropice desfăşurate în această zonă din exteriorul structurilor
construite.
Pe profilul sudic al sondajului realizat în zona de est a aşezării (S. I. E.), au fost identificate
locuinţe incendiate şi neincendiate, zone de deşeuri, precum şi elementele de amenajare din baza
teii-ului. A fost confirmat faptul că aşezarea este situată pe un martor de eroziune din terasa joasă a
Dunării, constituit din depozite de loess şi că succesiunea neo-eneolitică prezintă o grosime
stratigrafică de cca. 8 m.
În cadrul acestui sondaj, au fost prelevate 22 de eşantioane micromorfologice, ce vor fi
studiate de către Dr. Richard I. Macphail de la University College London - Institute of
Archaeology.
De asemenea, acestea au fost completate cu probe vrac ce vor fi analizate chimic şi
granulometric.
În cadrul proiectului „Modele de co-evoluţie între om şi mediu în zona umedă a Bălţii
Ialomiţei", au fost realizate carotaje sedimentologice în principalele zone din apropierea teii-ului
Popina Borduşani:
8

Popovici el a/ii 2003, 13-15
Popovici el a/ii 20 I Oa, 128-131
10
Popovici el a/ii 2010b, 99-102

9
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în vecinătatea estică a sitului, într-o fostă japşă;
pe marginile lacurilor Bentul Mic şi Bentul Mare;
pe insulele din cele două lacuri;
pe laturile de sud şi de nord ale Popinei;
pe ostrovul situat în vecinătatea comunei Borduşani.
Au fost prelevate probe sedimentologice (pentru analize granulometrice, de susceptibilitate
magnetică şi mineralogice), probe palinologice şi pentru datare prin metoda radiocarbon. De
asemenea, prin sitare sau flotaţie au fost obţinute probe carpologice şi malacologice. Principalele
rezultate preliminare:
- stabilirea unor coloane stratigrafice ale depozitelor sedimentare din zonele cercetate, ce reflectă
variaţii importante ale regimului hidrodinamic al braţului Borcea în lunca Dunării;
- identificarea unui martor de eroziune al terasei joase, de loess, în insula din lacul Bentul Mare;
- identificarea unui grind în insula din lacul Bentul Mic;
- identificarea unui paleosol, cu potenţial de a fi cultivat, pe profilul din malul estic al braţului
Borcea;
- identificarea unor materiale (ceramică, oase, zgură, chirpici ars) ce pot fi atribuite unor locuiri
(temporare?) din perioada evului mediu.
Stabilirea unei scheme cronologice, pe baza datărilor radiocarbon, va permite o mult mai
bună înţelegere a evoluţiei sedimentologice a zonei, ca şi a relaţiilor dintre om şi mediu, la diferite
paliere cronologice.
-

RAPORT SEDIMENTOLOGIC

2013

În campania din anul 2013, cercetarea sedimentologică a avut în vedere continuarea
analizei stratigrafice din sondajul S. I. E„ ca şi eşantionarea micromorfologică a situaţiilor
înregistrate în teren.
Pe profilul sondajului au fost observate câteva tipuri importante de locuinţe, incendiate şi
neincendiate, ce corespund unor structuri atent construite şi riguros amenajate sau, dimpotrivă,
unor structuri cu evoluţie de mai scurtă durată. Observaţiile preliminare au indicat faptul că, cel
puţin în cazul locuinţelor din baza succesiunii, de la începutul locuirii eneolitice în această zonă a
Popinei, se poate observa o evoluţie în condiţii mai umede, ce ar fi determinat şi o adaptare a
tehnicilor de construcţie şi amenajare, ca şi o ajustare a spaţiului construit. Acestea vor fi detaliate
prin analiza micromorfologică, în secţiune subţire, pe baza eşantioanelor prelevate.
În suprafaţa cercetată arheologic, o atenţie deosebită a fost acordată locuinţei SL 316, în
cazul căreia au fost observate trei faze succesive de realizare a peretelui, ce determină tot atâtea
etape în utilizarea locuinţei. Foarte posibil, în ultima ei fază (US 30298), locuinţa a fost utilizată ca
un spaţiu semideschis, eventual ca anexă a unor structuri adiacente.
În această campanie, au fost prelevate 15 eşantioane micromorfologice, în scopul
documentării cu informaţiile specifice analizei la microscop a tuturor situaţiilor distincte din
alcătuirea secvenţei cercetate.
RAPORT SEDIMENTOLOGIC

2014

În campania de cercetări arheologice din anul 2014, cercetarea sedimentologică pe situl
eneolitic Borduşani-Popină a avut în vedere două obiective:
- cercetarea micromorfologică a unei locuinţe incendiate, cercetată în suprafaţa S ~: au fost
studiate profilele micro-stratigrafice şi au fost prelevate două eşantioane din nivelul de podea
incendiată (US 7260), în scopul analizei modului de realizare a podelei şi a nivelului de amenajare
din bază, cercetării nivelului de utilizare a locuinţei şi stabilirii condiţiilor de ardere prin incendiere
a acesteia.
- cercetarea sedimentologică a succesiunii stratigrafice observată pe profilul estic al
sondajului S II Vest, realizat în partea de nord-vest a aşezării, în baza te//-ului, în scopul
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înregistrării

primelor niveluri de locuire. Au fost observate nivelurile corespunzătoare unei locuinţe
incendiate, niveluri de locuire exterioară şi de umplere ale unei gropi şi unei amenajări posterioare.
Din observaţiile preliminare, prima locuire eneolitică se plasează la aproximativ aceeaşi
cotă altimetrică. Datarea radiocarbon, pe baza eşantioanelor prelevate va stabili dacă locuirea s-a
situat din primele momente şi în această zonă.
PETROGRAFIA MATERIALULUI LITIC

În campania din anul 2013, a fost continuată analiza materialului litic descoperit în
suprafaţa S. I. E. Au fost determinate următoarele tipuri petrografice, ce sunt prezentate
corespunzător tipurilor de unelte.
TOPOARE - realizate dintr-o rocă bazaltică, cenuşiu verzui mediu, cu structură porfirică fină,
omogenă, compactă ( 1 exemplar), dintr-un galet de calcar fin, gălbui, omogen (I), o gresie fină,
brun cărămizie, omogenă ( l exemplar perforat), o rocă vulcanică (?) silicioasă, cu textură foarte
fină, cenuşiu verzui mediu, fără fenocristale vizibile, cu aspect eterogen (I topor perforat/dăltiţă,
fragmentat, reutilizat).
PERCUTOARE - realizate din calcar fin, cenuşiu gălbui, ce include o concreţiune silicioasă (1),
concreţiune silicioasă fină, brun deschis, omogenă ( 1), galet de cuarţit fin cristalizat, cenuşiu
gălbui, omogen ( 1), rocă cuarţo-feldspatică cenuşiu verzuie, cu fenocristale feldspatice de
dimensiuni milimetrice, roz, posibil pe galet ( 1).
BILE - realizate din calcar fin, crem, omogen (2).
RÂŞNIŢE - realizate din şist verde, cenuşiu verzui, cu textură fină-medie ( l O, dintre care două arse),
şist verde cu textură grosieră, verzui deschis, omogen ( 1), şist verde cu textură micro-conglomeratică,
cenuşiu verzui, omogen (4, dintre care unul ars), granit cu feldspaţi de culoare roz (1).
RÂŞNIT Ă/FRECĂ TOR - realizat dintr-o gresie grosieră, gălbuie, omogenă, slab sortată, compactă ( 1).
RÂŞNIŢĂ/ASCUŢITOR - realizat dintr-o gresie fină, uşor micacee, cărămiziu roşcată, arsă.
FRECĂTOARE - realizate din şist verde fin, cenuşiu verzui, omogen (2), galet de cuarţit aplatizat, fin
cristalizat, cenuşiu ( 1) şi din calcar fin, crem, omogen (I).
ŞLEFUITOR/FRECĂ TOR - realizat din gresie fină, gălbuie, fin micacee, cu structuri de curent.
ŞLEFUITOARE - realizate pe un galet de cuarţit fin cristalizat, cenuşiu, omogen şi un galet de şist
verde, foarte fin, cenuşiu verzui.
ASCUŢITOR - realizat dintr-un calcar grezos fin, gălbui, cu mică foarte fină, ars.
MOJAR - realizat din calcar fin, crem, omogen.
MĂRGEA - realizată dintr-o rocă silicioasă, fină, cenuşiu verzuie, posibil vulcanică.
GALEŢI - unul de cuarţit fin cristalizat, cenuşiu şi unul de calcar crem, fin, fără urme de utilizare.
Fragmente - de calcar fin, crem, omogen, fără urme de prelucrare sau utilizare (3), silex fin, brun
deschis, omogen (I).
INDUSTRIA MATERIILOR DURE ANIMALE

Inventarierea materialului arheologic, descoperit în cadrul campaniilor de săpături
arheologice 2012-2014, a dus la identificarea unui număr de 97 de artefacte, aparţinând industriei
materiilor dure animale, din care 61 confecţionate din os, 31 din corn, 4 din cochilie de bivalvă şi 1
din carapace de broască ţestoasă (PI. IX/a-e ).
În funcţie de gradul de finisare, am putut identifica toate cele patru tipuri de produse şi subproduse, rezultate în urma unui lanţ operator (obiecte finite, piese în curs de prelucrare, suporturi şi
resturi de debitaj), ceea ce demonstrează o producţie in situ a ansamblului, aici desfăşurându-se
întreaga schemă tehnică de transformare. Foarte interesantă ni se pare şi ponderea reprezentativă a
suporturilor, ce ilustrează prezenţa unui stoc de materie primă şi o gestionare riguroasă a acesteia.
Numeric, repartiţia lor este inegală, în favoarea produselor finite - 69 de exemplare (71 % din total)
(tabel I), spre deosebire de piesele în curs de prelucrare - 5 exemplare (5%), suporturi - 12
exemplare (13%), resturi de debitaj - 4 (4%) şi indeterminate (piese ce par să fi fost finisate, dar a
căror funcţie nu o putem identifica, datorită fracturării) - 7 exemplare (7%).
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Nr.
I.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Tip de
Vârf

unealtă

Os

Daltă

Mâner
Retuşor

-

Harpon
Astragal abrazat
Figurină prismatică

Indeterminată

Bivalvă

Corn
23
18
5
-

2
I
3

-

Carapace

broască

-

-

-

3

4

I

3
2
2
2
-

testoasa

-

-

TABEL I. PONDEREA NUMERICĂ A PIESELOR FINITE

PONDEREA NUMERICĂ A PIESELOR
FINITE
25
20
~ 15
•<! 10
w

Vl

w

~

z

5

o

•Corn
Cochilie bivalva
Carapace

ţestoasă

CATEGORIE TIPOLOGICĂ

Vârfurile au fost confecţionate exclusiv din os, fiind utilizate atât suporturile în volum, cât
şi cele aplatizate. În primul caz, pentru a crea convergenţa laturilor şi frontul activ ascuţit, s-a
aplicat o lovitură prin percuţie, cu regularizarea planului de fractură. Operaţia de fasonaj a cunoscut
mai multe variante: abrazarea aproape integrală a planului de fractură, cu asigurarea convergenţei
laturilor printr-un raclage longitudinal sau printr-un raclage, suprapus de abraziune. Suportul
aplatizat a fost obţinut printr-un debitaj longitudinal, prin percuţie sau prin combinaţia rainuragepercuţie. Convergenţa laturilor a fost asigurată fie printr-un raclage longitudinal, suprapus de
abraziune, fie direct prin abraziune, aplicată pe suprafeţe variabile.
În cazul dăltiţelor, predomină suporturile în volum. Pentru primul tip, crearea frontului
activ s-a realizat printr-o lovitură transversală prin percuţie, urmată de un procedeu de fasonaj, prin
abraziunea părţii distale. În cazul suportului aplatizat, procedeul utilizat pentru bipartiţia osului a
fost percuţia, cu amenajarea frontului activ printr-o abraziune bifacială, identificată doar la nivel
distal. În cazul dăltiţelor din corn, primul exemplar, confecţionat dintr-o rază, a cunoscut o
amenajare a frontului activ, printr-un raclage longitudinal, aplicat bifacial, pentru a asigura
convergenţa celor două feţe. Mezial, a fost amenajată o perforaţie, prin rotaţie bifacială, cu
înmănuşare transversală. Piesa este fracturată funcţional la acest nivel. Cea de a doua daltă, dintr-o
axă, este extrem de interesantă deoarece pare să ilustreze un procedeu de reciclare. La una din
extremităţi, de altfel fracturată, piesa a fost amenajată în morfologie de daltă, prin aşchieri
bifaciale. Cum şi la extremitatea opusă, s-a creat un front activ, de data aceasta unifacial, prin
aşchieri suprapuse de abraziune, am concluzionat că un prim front activ s-a fracturat şi piesa a fost
reparată, prin crearea unui al doilea front activ. Un al treilea exemplar, prelucrat tot pe o axă, la
nivelul intersecţiei cu o rază, ilustrează un procedeu de segmentare prin percuţie, cu greu
identificabil deoarece a fost suprapus de fasonajul planului de fractură, prin abraziune. La nivel
mezial, s-a realizat o perforaţie, cu morfologie circulară, iniţiată prin percuţie, aplicată până la
subţierea suportului şi continuată apoi cu rotaţie. Planul activ oblic a fost creat, probabil, tot prin
aşchieri, suprapuse de un fasonaj foarte fin.
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Mânerele din os aparţin a două categorii morfologice. Primul tip conservă la extremitatea
proximală epifiza osului, în timp ce la extremitatea opusă ilustrează un procedeu de segmentare,
fără a mai putea identifica tehnica, datorită fasonajului planului de fractură. Într-un al doilea caz,
osul a fost segmentat la ambele extremităţi, care fie au rămas în stare brută, fie au fost fasonate prin
abraziune. Exemplarele din corn sunt încadrabile în cea de a doua categorie, cu segmentarea
ambelor extremităţi, prin percuţie, urmată de fasonajul planului de fractură. De asemenea, la
ambele extremităţi, am identificat un procedeu de decorticare al perlaturii, prin aşchieri suprapuse.
Cele două retuşoare sunt raze detaşate prin segmentare, fără a mai putea identifica tehnica,
cu desprinderea finală prin flexionare. Extremitatea, pe faţa superioară, cât şi pe laturi, prezintă
incizii adânci transversale, ce nu puteau rezulta decât din contactul dur cu o piesă litică.
Harpoanele au fost confecţionate pe corn bipartiţionat longitudinal, fără a mai putea
identifica tehnica, datorită intervenţiilor ulterioare. Atât vârful, cât şi partea proximală au fost
amenajate prin raclage longitudinal, plasat pe marginile de fractură. Degajarea barbelurilor s-a
făcut prin sciage, suprapus de un fasonaj ce a distrus, la unul din exemplare, stigmatele acţiunilor
anterioare.
Cele două astragale de Ovis/Capra au suferit un procedeu de modificare a suprafeţei, prin
aplicarea abraziunii pe una (1 exemplar) sau două feţe (1 exemplar).
Figurina prismatică a fost amenajată prin abraziunea epifizei la extremitatea proximală,
pentru a permite menţinerea piesei în poziţie verticală. La nivel distal, dinspre două faţete s-a
produs o aplatizare a protuberanţelor, prin abraziune oblică, creându-se nişte faţete plane.
La capitolul piese indeterminate, ca funcţionalitate, merită menţionate fragmentele de
valvă, precum şi fragmentul de carapace de broască ţestoasă. Prima piesă, de doar 14 mm lungime,
prezintă la o extremitate 5 zimţi realizaţi prin sciage, doar dinspre faţa superioară. O a doua piesă
conservă o extremitate regularizată prin abraziune, dar nu ştim dacă este de natură funcţională sau
tehnologică. Fragmentul de carapace a cunoscut un procedeu de abraziune al extremităţii.
La categoria piese în curs de prelucrare reţinem un fragment de corn de Capreolus
capreo/us, segmentat din ramură prin percuţie, dar al cărui plan de fractură a fost fasonat, ceea ce
ne-a determinat să integrăm piesa în această categorie. De asemenea, extrem de interesant ni se
pare un fragment de axă de corn de Cervus elaphus, rămas în stadiul de preformă. Conform
succesiunii lor, am identificat un procedeu de debitaj longitudinal, prin percuţie, urmată de
fasonajul integral al marginilor de fractură, prin raclage. La una din extremităţi, asistăm la o
segmentare prin percuţie, doar dinspre faţa inferioară, urmată de detaşarea prin flexionare. De
asemenea, la acest nivel s-a iniţiat un procedeu de înlăturare a ţesutului spongios. La extremitatea
opusă, s-a început un procedeu de amenajare a unei extremităţi de tip dăltiţă, prin aşchieri oblice
dinspre ambele feţe. Piesa a rămas în acest stadiu. Dintre sub-produsele lanţului operator, ne-au
atras în primul rând atenţia patru suporturi, toate conservând volumul anatomic al cornului,
constând în trei raze şi un fragment de axă, ce au cunoscut doar etapa de debitaj, aplicată printr-un
procedeu de segmentare în percuţie, în jurul întregii circumferinţe (3 cazuri), sau prin percuţie pe Y2
din diametru, continuată cu detaşarea în flexionare (1 exemplar). Printre resturile de debitaj,
amintim zona bazală a unui corn căzut, detaşată în percuţie şi un fragment de axă, asociat unei raze
bazale, detaşate tot în percuţie.
Trecerea în revistă a materialului, recuperat pe parcursul anilor 2012-2014, ilustrează o
selecţie destul de limitată a tipurilor de oase şi a speciilor de la care provin. De asemenea, piesele
finite din os ilustrează atât procedee simpliste, de tipul bipartiţiei sau segmentare prin percuţie, cu o
prelucrare sumară a frontului activ prin abraziune, cât şi altele ce implică o prelucrare mai
elaborată, ce a asociat rainurage-ul cu percuţie. În schimb, piesele finite din corn au implicat
succesiunea unor procedee complexe, ce necesită o investiţie importantă de timp. Întregul
ansamblu se înscrie în trăsăturile tehnologice specifice culturii Gumelniţa, atât categoriile
tipologice, cât şi materiile prime utilizate fiind comune şi în alte aşezări contemporane.

87

DRAGOMIR NICOLAE POPOV/CI, CĂTĂLINA CERNEA, IOAN CERNĂU, VALENTIN PARN/C, MĂDĂLINA DIMACHE,
ROMAN HOVSEPYAN, ADRIAN BĂLĂŞESCU, VALENTIN RADU, CONSTANTIN HAITĂ, MONICA MĂRGĂRIT, LOREDANA NIŢĂ

MATERIALUL LITIC (silex-piatră)
Eşantionul include un număr de 506 de piese (Tabel 2; FIG. 1), respectiv 40 de piese din
(fragmente de râşniţă şi toporaş, dăltiţe, galeţi şi plachetă) şi 466 de piese din silex. Acestea
din urmă sunt dominate procentual de categoria resturilor de debitaj, reprezentată în proporţie de
53,35% (n = 270) de aşchii şi fragmente de tip esquillelindeterminate, urmată de aceea a pieselor
retuşate sau şlefuite, prezente în proporţie de 22,92% (n = 116) şi de aceea a lamelor şi lamelelor
neretuşate (19,56%, n = 99). Silexul crem-gălbui, ocru, maroniu-roşcat sau cenuşiu, cu sau fără
puncte fosilifere, este materia primă dominantă, probabil de provenienţă locală - centrul şi sudul
Dobrogei 11 •
Etapele iniţiale ale debitajului (decorticare, instalarea convexităţilor longitudinală şi
transversală care vor defini viitoarele suprafeţe de debitaj ale nucleului) nu sunt ilustrate decât în
mică măsură de piese specifice derulării lor (produse tip entame, cretes), iar prezenţa cortexului
rezidual nu caracterizează decât în mică măsură unele suporturi. Silexul omogen pare să fi ajuns în
sit sub forma unor blocuri/nuclee asupra cărora s-a intervenit deja, probabil în apropierea sursei de
materie primă, în vederea testării pretabilităţii la debitaj. Pe de altă parte, desfăşurarea şi finalizarea
debitajului, precum şi reamenajarea şi abandonul pieselor epuizate reprezintă etape individualizate
de produse caracteristice în cuprinsul eşantionului.
Cele două nuclee globulare identificate prezintă dimensiuni reduse (29/35 mm lungime,
37/42 mm lăţime şi 35/36 mm grosime), planuri de lovire opuse sau adiacente, exploatate în cursul
debitajului semiturnant sau turnant, la finalul căruia ultimele produse obţinute, conform negativelor
de desprindere observabile pe suprafeţele de debitaj, au fost aşchii de formă neregulată. Dat fiind
numărul redus de nuclee propriu-zise, morfologia şi dimensiunile lamelor nuanţează unele aspecte
privind desfăşurarea debitajului. Astfel, în faza de plein debitage, cele mai multe indică folosirea
unui singur plan de lovire, precum şi folosirea predominantă a percutorului dur (PI. X/3). În câteva
cazuri, lungimea pieselor complete coincide cu aceea observată pentru o parte semnificativă a celor
fragmentate, situându-se în jurul valorilor de 58-64 mm; în plus, câteva excepţii, de asemenea
fragmentate, înregistrează lungimi de 79-80 mm, ceea ce indică exploatarea unor blocuri de silex
cu suprafeţe de debitaj de dimensiuni chiar mai mari. Aceeaşi concluzie se desprinde şi din
12
prezenţa, e drept, izolată, a unor exemplare de 155 sau chiar 170 mm lungime („grandes lames") •
Suporturile laminare retuşate şi neretuşate sunt, în principal, lame fragmentate şi câteva lamele şi
chutes de burin, dominate de fragmente meziale (n = 66). Din punct de vedere morfologic, se poate
vorbi de o anume standardizare a producţiei laminare, orientată spre obţinerea de lame cu secţiune
transversală trapezoidală (56,09%), cu profil rectiliniu (55, 12%), precum şi regularitate bună/foarte
bună a marginilor lungi şi a negativelor de desprindere de pe faţa dorsală.
Modalităţile de percuţie adoptate ilustrează o combinaţie a mai multor tipuri. În privinţa
aşchiilor şi a unui procent ridicat de suporturi laminare, se poate vorbi de folosirea percuţiei
directe, cu percutor dur, ilustrată de stigmatele apărute la nivelului bulbului, sub forma negativelor
de desprindere ale unor aşchii de mici dimensiuni. O altă ipoteză ar fi folosirea percuţiei directe, cu
percutor moale (corn), probabil în cazul lamelor cu talon punctiform şi bulb difuz, chiar dacă
13
trăsăturile talonului şi bulbului nu sunt întotdeauna diagnostice pentru tipul de percutor folosit •
De asemenea, unele caracteristici ale anumitor suporturilor laminare - materie primă omogenă, cu
textură fină, paralelismul marginilor lungi şi al nervurilor de pe suprafaţa dorsală, ondulaţii
puţin/deloc vizibile pe suprafaţa ventrală, grosime scăzută şi uniformă, de la o extremitate la alta a
piesei, talon îngust - pot servi ca indicatori ai debitajului prin presiune 14 •
Suporturile (lame şi, mai rar, lamele cu aproape aceleaşi caracteristici) par să acopere, cu
sau fără transformări suplimentare, o gamă largă de necesităţi, deservită, în principal, de două tipuri
de unelte, prezente în număr mare în eşantion: lame retuşate marginal şi piese de tip grattoir (Tabel
3). Desigur, prezenţa numeroaselor piese distale şi meziale retuşate marginal, care, în lipsa părţii

piatră

11

Haită, Tomescu 1997
Gurova 2010, 3
13
Tixier 1982
14
Texier 1984
12
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active, pot fi definite doar ca lame retuşate, poate să reducă semnificativ numărul tipurilor de unelte
identificate. Astfel, caracterizarea spectrului tipologic ca fiind puţin diversificat poate să fie, de
fapt, o aparenţă indusă de gradul înalt de fragmentare a pieselor.
Piesele de tip grattoir sunt amenajate pe suporturi cu morfologie variabilă, cu frontul activ
centrat, a cărui ultimă reamenajare ocupă lăţimea maximă a suportului (30-35 mm). Cele două
piese de tip perr;oir (24151 mm lungime, 16/19 mm lăţime, 3/5 mm grosime) sunt amenajate pe
suporturi laminare distale, retuşate, din silex omogen. Convergenţa celor două margini lungi,
retuşate direct, abrupt, detaşează un vârf, situat în prelungirea axei longitudinale a pieselor. Lamele
retuşate sunt reprezentate, majoritar, de fragmente proximale şi meziale, cu dimensiuni variate (3442/60-79/98 mm lungime, 17-23/26-34 mm lăţime, 5-9 mm grosime), dar morfologie similară
(profil rectiliniu şi regularitate bună a marginilor lungi). Retuşa aplicată apare considerabil
diversificată, din punct de vedere al poziţiei (directă, inversă), repartiţiei (continuă, discontinuă,
parţială) şi înclinării (abruptă, semiabruptă, grignotante). Troncaturile, cele mai multe directe,
drepte, simple, apar în extremitatea distală sau proximală, pe suporturi retuşate sau neretuşate.
Dimensiunile acestora au valori destul de apropiate în cazul lăţimii (21-26 mm) şi grosimii (5-9
mm), doar lungimea variază considerabil, probabil determinată de regimul de fragmentare al
pieselor (49-70 mm).
Fracturile, îndeosebi cele en jlexion, perpendiculare pe planul suportului, desprinderile
neregulate şi lustrul macroscopic cu localizare şi extindere variabile (PI. X/1-2; PI. Xl/1-4) sunt
printre cele mai frecvente modificări induse de utilizare şi de accidentele de debitaj. Adesea, una
sau ambele margini lungi ale lamelor retuşate sau neretuşate prezintă suprapunerea mai multor
tipuri de astfel de modificări, indicând reutilizarea pieselor. Dintre piesele accidentate/uzate şi
reutilizate, menţionăm o dăltiţă şlefuită, pe a cărei suprafaţă ventrală se observă marginile
incomplet aplatizate ale unei perforaţii aparţinând, probabil, unui fost topor (PI. XJ 5) şi o piesă de
tip grattoir, în cazul căreia reamenajarea frontului activ întrerupe porţiunea de lustru macroscopic
observabilă dorsal (PI. X/4). De asemenea, reciclarea poate lua forma transformării în troncatură,
mai rar în front de grattoir, a suprafeţei de fractură a unui suport, sau a reutilizării, ca percutoare, a
nucleelor epuizate.
Câteva din piesele de tip grattoir şi una din lamelele cu troncatură au frontul activ,
respectiv extremitatea distală, afectate de accidente survenite fie în cursul reamenajării, fie în
cursul utilizării. Acestea se prezintă sub forma unor desprinderi, asemănătoare aşchiilor, uneori de
dimensiuni considerabile, vizibile în negativ pe faţa ventrală a piesei. Uneori, acest tip de accident,
care poate provoca dispariţia aproape totală a frontului activ, este însoţit, la piesele complete, de un
accident de tip ecrasement, care afectează talonul şi bulbul, uneori aproape eliminându-le şi a cărui
cauză nu poate fi precizată. Cât despre distrugerea frontului activ, extinderea considerabilă (uneori
pe toată treimea distală a piesei) şi grosimea desprinderii de pe faţa ventrală par să ateste
producerea unui şoc deosebit de violent. O posibilă explicaţie ar fi un accident survenit în cursul
utilizării prin percuţie lansată, cu piesa înmănuşată perpendicular pe un „mâner" din material
organic; în cadrul acestui tip de scenariu, cu titlul de ipoteză, s-ar putea avansa şi posibilitatea ca
distrugerea talonului şi a bulbului să se fi produs prin perpetuarea unei puternice unde de şoc până
în partea proximală a piesei, înmănuşată.
Din punct de vedere al repartiţiei spaţiale, cele mai bine evidenţiate densităţi de material
litic aparţin complexului 394 (n = 58) şi complexului 379 (n = 59), cu o reprezentare a categoriilor
tehnologice dominată de resturi de debitaj, în cazul primului, sau de suporturile laminare retuşate şi
neretuşate, în cazul celui de-al doilea (FIG. 2). Locuinţele identificate au oferit un inventar sărac în
piese litice, cu două excepţii: locuinţa 19, unde au fost descoperite 1O piese (aşchii, lame neretuşate
şi fragmente de râşniţe) şi locuinţa 56, cu 15 piese din silex (8 aşchii, 5 lame fragmentate, un
grattoir şi o lamelă) şi 5 piese din piatră (3 fragmente de râşniţe, un lissoir şi o aşchie), aparţinând,
în cea mai mare parte, US-ului corespunzător distrugerii locuinţei. Faptul că acestea din urmă nu
prezintă urme de ardere permite supoziţia ca ele să fi ajuns în acest context după momentul
incendierii locuinţei 56, astfel încât este dificil de afirmat caracterul intenţional al depunerii lor.
Restul inventarului litic aparţine fie umpluturii unor şanţuri de fundaţie, fie nivelurilor ocupaţionale
exterioare.
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MOLUŞTE, PEŞTI, ŢESTOASE

Deoarece din campania anului 2013 nu au fost descoperite materiale susceptibile de a fi
analizate de către noi, urmează ca rezultatele obţinute să fie prezentate, în ordine cronologică
În campania anului 2012 s-au analizat materialele faunistice provenind din complexele
arheologice C. 379 şi 394 şi locuinţele SL 19 şi SL 50. S-au cernut sub jet de apă peste l OOO litri de
sediment în urma cărora au fost descoperite resturi faunistice, vegetale (seminţe şi cărbuni),
coprolite, ceramică, material litic etc. Celelalte complexe arheologice au beneficiat de o prelevare
directă a materialului, iar din US 4897, o unitate stratigrafică bogată în cochilii de moluşte, s-au
cernut prin site de 4 şi 1 mm, 157,6 de litri de sediment (materialul din acest US a făcut obiectul
unui alt studiu).
S-au identificat numeroşi taxoni: moluşte, crustacee, peşti, reptile, păsări şi mamifere.
Într-o statistică primară, resturile de mamifere predomină (2568), ele fiind urmate de cele
de peşti ( 1136) şi moluşte ( 1098). S-au identificat primar: şase taxoni de moluşte, opt specii de
peşti, o specie de reptile şi peste 12 specii de mamifere. Toate aceste fragmente prezintă
caracteristicile unor deşeuri menajere: urme de tăiere - de dezarticulare şi de descărnare, urme de
dinţi (de carnivore, probabil câini, dar trebuie să luam în calcul şi porcinele), urme de ardere etc.
Pisces. În această campanie în eşantionul prelevat direct au fost identificate 1136 de resturi
ce au aparţinut peştilor (Tabel 4). Speciile identificate sunt comune în Dunăre şi apele dulci:
sturioni, ştiucă, plătică, avat, lin, crap, somn şi şalău. Somnul domină ca număr de resturi (56,7%),
fiind urmat de crap (22,66%). Ştiuca (9,37%) şi sturionii (8,78%) sunt prezenţi în acest eşantion.
Celelalte ciprinide şi şalăul sunt mai slab reprezentate, cu resturi sub un procent din totalul celor
determinate.
RECONSTITUIREA DIMENSIUNILOR

Sturionii sunt prezenţi cu resturi provenind de la scuturile osoase externe dar şi cu radii de
la înotătoare sau oase de la craniu (parasfenoid, dentar, palatopterygoid). Dintre sturioni au fost
determinate specii precum morunul (Huso huso) cu indivizi de talie medie şi mare şi păstruga
(Acipenser stellatus) cu indivizi de talie mică. Ceilalţi indivizi, după mărimea oaselor, pot fi
încadraţi majoritatea în categoria mică şi medie şi doar câţiva în cea foarte mare.
Ştiuca (Esox lucius) e prezentă cu 31 indivizi (FIG. 3) cu talii medii şi mari cuprinse între
0,36-0,95 m Lt (masa între 0,3--6,7 kg). Masa totala estimată pentru acest eşantion este de 67,50 kg
cu o medie de 2,10 kg (630 mm LT).
Crapul (Cyprinus carpio) a fost identificat cu un număr de 43 de indivizi (FIG. 4) cu talii
cuprinse între O, 19-1,08 m (O, 100--18,360 kg). Majoritatea sunt reproducători (82% ), media lor
situându-se în jurul valorii de 539 mm Lt (3,70 kg). Masa totală estimată pentru crap este de 160 kg.
Somnul (Silurus glanis) este prezent cu 80 de indivizi (FIG. 5) cu talii cuprinse între 0,50 şi
2,50 m Lt (0,80-103 kg). Media acestui eşantion este de 1263 mm Lt ( 17 ,80 kg) şi se încadrează în
categoria medie spre mare. Cei mai mari 8 indivizi au talii între 1,80 şi 2,50 mm Lt şi o masă de
550 kg (38,5% din total eşantion). Masa totală a indivizilor estimaţi se ridică la peste 1,42 tone.
Pentru şalău (Sander lucioperca) au fost reconstituite dimensiunile pentru 6 indivizi. Taliile
acestora sunt cuprinse între 0,608 şi 1, 121 m LT ( 1,90--13,50 kg) ceea ce pentru această specie sunt
talii medii şi mari pe care le ating doar indivizii reproducători. Media este de 0,787 m Lt (5,30 kg),
iar masa totală depăşeşte 32 kg.
În general se remarcă slaba prezenţa a speciilor de talie mică şi a ciprinidelor fapt datorat
modului de prelevare, în eşantion dominând speciile de talie mare precum crapul, somnul sau
sturionii. Masa totală de came fumizată pentru acest eşantion se ridică la circa 1,69 tone.
În campania anului 2014 s-a studiat materialul provenit în principal de la demontarea
locuinţei SL 56. Materialul faunistic studiat până în prezent numără 737 de resturi prelevate direct
din aceste complexe (Tabel 5). Au fost identificaţi numeroşi taxoni: moluşte, peşti, reptile şi
mamifere. S-au identificat primar: şapte taxoni de moluşte, cinci specii de peşti, o specie de reptile
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peste nouă specii de mamifere. Toate aceste fragmente prezintă caracteristicile unor deşeuri
menajere.
Moluşte. S-au identificat 240 de cochilii de moluşte. Dintre acestea, cele mai numeroase
(224) aparţin celor trei specii ale scoicii de râu din genul Unio ( U. pictorum, U tumidus, U.
crassus) şi scoicii de lac (Anodonta sp.). Alte specii ce apar mai rar în eşantion aparţin
gasteropodul Viviparus sp. şi bivalvelor Dreissena sp. şi Pseudanodonta sp. (Tabel 7).
Dimensiunile indivizilor de Unio se încadrează în categoria celor medii spre mari, dar sunt prezenţi
şi indivizi de mici dimensiuni (FIG. 6). Valorile înălţimii cochiliei celor 29 indivizi de Unio
pictorum se eşalonează între 22,40 şi 40, 1O mm, a celor 68 de indivizi de Unio tumidus între 17 ,60
şi 42,50 mm iar a celor 11 indivizi de Unio crassus între 25, 1O şi 31,40 mm.
Peşti. În această campanie în eşantionul prelevat direct au fost identificate 105 resturi ce au
aparţinut peştilor (Tabel 6). Acestea sunt în general oase robuste care se păstrează mai bine în timp
şi care pot fi colectate cu uşurinţă direct (keratohyalul, hyomandibularul, dentarul, opercularul,
basioccipitalul, parasfenoid, vertebre). Speciile identificate sunt comune în Dunăre şi apele dulci:
sturioni, ştiucă, crap, lin şi somn. Somnul domină ca număr de resturi (34,2%) fiind urmat de crap
(31,6%) şi ştiucă (28,9%). Celelalte ciprinide şi sturionii sunt mai slab reprezentate, cu resturi sub
trei procente din totalul celor determinate.
Reptile. Sunt prezente doar 3 resturi ale ţestoasei de apă Emys orbicularis. Pentru această
structură nu se observă mari diferenţe, materialul studiat prezentând toate caracteristicile specifice
locuirii Gumelniţa de pe teii-ul de la Borduşani-Popină.
RAPORT ARHEOZOOLOGIC ASUPRA RESTURILOR DE MAMIFERE

S-au studiat materiale faunistice de mamifere care provin din suprafaţa secţiunilor a, p, y şi
sondajul I Est (S. I E. ). Datorită faptului că o parte din materiale provin din structuri dispuse
majoritatea pe orizontală şi relativ contemporane (secţiunile a, p, y) şi o altă parte provine dintr-un
sondaj care este doar o succesiune de structuri dispuse pe verticală (S. I. E.) am considerat că în
acest raport este mai logic să prezentăm separat şi comparativ aceste date. Astfel între 2012 şi 2014
s-au recoltat 4094 de resturi de mamifere dintre care s-au determinat specific 2396 de resturi
(58,5%). Din secţiunile a, p, y s-au colectat 2944 de resturi dintre care au fost identificate specific
51, 7% (NR = 1522) care provin din 117 US (Tabel 6), în timp ce în sondajul S. I. E. s-au analizat
1150 de resturi dintre care 76% (NR = 874) au fost determinate taxonomic şi provin din 60 US
(Tabel 7). Diferenţa relativ mare a gradului de determinare specific, dintre secţiuni şi sondaj, se
datorează faptului că în secţiuni sitarea şi flotarea sedimentelor arheologice s-a făcut sistematic.
Determinările anatomice şi taxonomice au fost realizate pe teren cu ajutorul colecţiilor
osteologice de referinţă amenajate pe şantierul arheologic de la Borduşani-Popină. În timpul
demersului nostru ştiinţific au mai fost consultate lucrările metodologice ale lui Barone 15 şi
Schmid 16 pentru mamifere. De asemenea s-a încercat să se realizeze şi discriminarea dintre oaie şi
17
capră pe baza scheletul post-cranian după criteriile lui Boesneck et alii , testate de Clutton-Brock
et alii 18 , Prummel şi Frisch 19 ; pentru resturile dentare, am utilizat lucrările lui Payne 20 , Helmer2 1,
Halstead et alii 22 , Balasse şi Ambrose 23 .
Vârstele de abataj (de sacrificare) au fost estimate după erupţiile dentare apelând la
25
26
lucrarea lui Schmid24 , iar pentru uzurile dentare am apelat la lucrările lui Ducos şi Grant pentru
15
16
17

ix
19

20
21
22

23
24
25
26

Barone 1986
Schmid 1972
Boessneck el a/ii 1964
Clutton-Brock el a/ii 1990
Prummel, Frisch 1986
Payne 1985
Helmer 2000
Halstead el a/ii 2003
Balasse, Ambrose 2005
Schmid 1972
Ducos 1968
Grant 1982
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bovine, Payne 27 şi Helmer28 pentru ovicaprine şi Horard-Herbin pentru suine. Corelarea datelor
biologice cu cele zootehnice s-a realizat după Forest3°.
Toate fragmentele analizate prezintă caracteristicile unor deşeuri menajere şi anume: urme
de tăiere - de dezarticulare (mai grosiere) şi de descărnare (mai fine), urme de dinţi (de carnivore,
probabil câini, dar trebuie luat în seamă şi acţiunea distructivă a suinelor domestice şi foarte rar de
rozătoare) şi mai rar urme de ardere.
În acest stadiu al demersului nostru ştiinţific am considerat că nu este necesar să realizăm
estimări ale numărului minim de indivizi (NMI), deoarece cercetarea arheologică continuă. Acest
lucru va fi realizat în momentul în care se va finaliza diagrama stratigrafică atât pentru secţiuni, cât
şi pentru sondaj.
Lista taxonilor identificaţi este relativ lungă (Tabel 8). Noi am determinat atât specii
domestice (5): Bos taurus (vită), Ovis aries (oaie), Capra hireus (capră), Sus domestieus (porc),
Canis familiaris (câine), cât şi sălbatice (12): Equus ferus (cal), Bos primigenius (bour), Cervus
elaphus (cerb), Capreolus eapreolus (căprior), Sus sero/a (mistreţ), Canis lupus (lup), Vulpes
vulpes (vulpe), Meles meles (bursuc), Mustelidae (mustelid de talie mică), Felis silvestris (pisică),
Castor fiber (castor), Lepus europaeus (iepure de câmp). Între secţiuni şi sondajul S. I. E. există
unele diferenţe în ceea ce priveşte cortegiul faunistic (vezi Tabel 8).
Pe lângă aceşti taxoni mai există o serie de resturi a căror diagnoză nu a putut fi realizată
precis din cauza fragmentarităţii faunei şi vârstei relativ tinere a animalelor sacrificate/consumate.
Este cazul grupului Bos sp. (care variază între 0,1 % în secţiuni şi 0,2% în S. I. E.) şi Sus sp. (3% în
secţiuni şi 8,4% în S. I. E.) care reuneşte resturi care pot aparţine fie vitei domestice (Bos taurus)
sau bourului (Bos primigenius), respectiv porcului (Sus domestieus) sau mistreţului (Sus sero/a)
(Tabel 8 şi FIG. 7).
Resturile de mamifere domestice predomină atât în secţiuni (92, 1%), cât şi în sondaj
( 68,6%) ceea ce ar sugera că activitatea de creştere a animalelor joacă un rol important pentru
comunitatea eneolitică de aici. Ceea ce este extrem de interesant dacă comparăm secţiunile cu
sondajul este faptul că vitele, ovicaprinele şi câini prezintă procentaje extrem de apropiate ceea ce
demonstrează că în cursul evoluţiei teii-ului aceste animale se menţin la acelaşi nivel. Astfel vita
domestică prezintă 33% în secţiuni şi 32,2% în sondaj, ovicaprinele au 12,9% în secţiuni şi 10,7%
în sondaj, în timp ce procentajul câinelui atinge valori de 12,2-12,9% (FIG. 7). Câinele era
consumat alimentar, dovadă stând urmele de tăiere identificate (dezarticulare, descărnare şi
jupuire).
Cea mai mare diferenţă (circa 20%) în cadrul activităţii de creştere a animalelor se observă
în cazul porcului care în sondaj prezintă o pondere de 13,5%, în timp ce în secţiuni acesta atinge
33,4%. Acest fapt ar putea sugera că primii locuitori ai teii-ului nu exploatau într-o atât de mare
măsură porcinele ca generaţiile care au urmat să vieţuiască în acelaşi loc. Această evoluţie a
paleoeconomiei se încadrează în general în ceea ce s-a observat şi în alte teii-uri din România în
care porcinele deţin procentaje relativ reduse mai ales în nivelurile Boian (faza Spanţov) şi la
început de Gumelniţa pentru ca pe măsură ce aceste comunităţi evoluează, spre sfârşitul culturii
Gumelniţa, porcinele săjoace un rol foarte important3'.
Vânatul este relativ bine reprezentat din punct de vedere taxonomic. Avem 8 specii
identificate în secţiuni şi 11 specii în sondaj. În secţiuni, iepurele (1,9%) şi cerbul (1,1%) îşi dispută
primul loc, ele fiind urmate de către bursuc (0,5%) şi vulpe (0,5%). În sondajul S. I. E„ mistreţul şi
vulpea se situează pe primul loc cu respectiv 5,5% şi 5,4%, aceste specii fiind urmate de bour
(3,5%) şi iepurele de câmp (3,4%).
După cum se observă, în acest stadiu al cercetării, există câteva diferenţe între eşantioanele
faunistice prelevate din secţiuni şi din sondaj, lucru care ar demonstra că de-a lungul locuirii tel/ului de la Borduşani avem de-a face cu modificări ale paleoeconomiei animaliere. Cu siguranţă
viitoarele cercetări arheologice şi arheozoologice vor aduce o serie de lămuriri şi completări.
29

27

Payne 1973
Helmer 2000
29
Horard-Herbin 1997
3
°
Forest 1997
31
Bălăşescu et a/ii 2005, 189
28
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Pentru o analiză coerentă a resturilor faunistice într-un context cronostratigrafic
vom avea nevoie în viitor de diagrama stratigrafică care în acest moment este în lucru.
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sectiunile a, ~. y
Specie
NR
Bos taurus
502
Ovis/Capra
189
Ovis aries
8
Capra hircus
Sus domesticus
508
Canis familiaris
196
Equus ferus
3
2
Bos primi~en ius
Bossp.
2
Cervus elaphus
17
Capreolus capreolus
Sus scrofa
2
Sus sp.
45
Canis lupus
Vulpes vulpes
7
Meles meles
8
Mustelidae
Felis silvestris
Castorfiber
4
Lepus europaeus
29
Total determinate
1522
indeterminabile de talie mare
7 19
indeterminabile de talie
medie
703
Total mamifere
2944

%
33,0
12,4
0,5
33 ,4
12,9
0,2
0,1
0,1
1, 1
0,1
3,0
0,5
0,5

Sondajul SI Est
NR
281
93
7
2
118
107
9
31
2
5
4
48
73
I
47
14
I
I

0,3
1,9
100,0

30
874
202

%
32,2
10,6
0,8
0,2
13,5
12,2
1,0
3,5
0,2
0,6
0,5
5,5
8,4
0, 1
5,4
1,6
0,1
0, 1
3,4
100,0

74
1150

TABEL 8. DISTRIBUŢIA NUMERJCĂ ŞI PROCENTU ALĂ A RESTURILOR DE MAMIFERE DESCOPERITE
LA BORDUŞANI-POP/NĂ-CAMPANIILE 2012- 2014

DATE ARHEOBOT ANlCE PRIVIND LOCUIRILE

GUMELNIŢENE

MATERIALE ŞI METODĂ

Obiectul raportului îl constituie materialul carpologie, în cea mai mare parte carbonizat şi
uneori (bio-)mineralizat, descoperit în nivelurile de locuire eneolitice de pe Popina de la Borduşani .
Materialul arheocarpologic a fost prelevat prin tratarea sedimentului arheologic prin flotare
(metodă utilizată începând din anul 2008) şi sitare în coloană de site sub jet de apă (aceasta fiind
cazul tuturor probelor datând dinainte de anul 2008 şi o mică parte din 2008. Sitarea uscată a fost
utilizată numai în câteva cazuri când au fost descoperite loturi compacte de seminţe. Materialul
carpologie a fost triat din materialul rezultat din sitarea umedă sau din flotare şi depozitat în tuburi
Eppendorf, fiecare purtând etichetele corespunzătoare . Pe lângă acestea au fost studiate şi
amprentele diferitelor plante din chirpiciul unor locuinţe. Aceste impresiuni au fost consemnate
utilizându-se o metodă semicantitativă (PI. XIII).
Identificarea materialului carpologie s-a bazat pe caracteristicile morfologice, anatomice şi
biometrice, confruntate cu publicaţii referitoare la plante, fructe şi seminţe din Europa, Orientul
Apropiat şi Caucaz. Identificările au fost verificate şi prin comparare cu material carpologie
modern colectat din împrejurimile sitului sau din diferite zone ale văii Dunării. Poziţia taxonomică
şi nomenclatura plantelor a fost dată în conformitate cu taxonomia recentă, iar în unele cazuri
numele tradiţionale au fost menţionate .
Rezultatele studiului materialelor carpologice are la bază trăsăturiler ecologice a plantelor
recente, sălbatice şi cultivate precum şi semnificaţia lor economice.
REZULTATE

ŞI DIS CUŢII

Materialele arheocarpologice din contextele arheologice (cu
pereţii locuinţelor sau alte structuri)
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Seminţele descoperite în sit pot fi grupate în următoarele categorii în funcţie de activităţile ce
au determinat apariţia lor în sedimentele arheologice 32 .
a. Resturi şi reziduuri provenind de la prepararea mâncării din plante cultivate.
Grăunţe de cereale carbonizate, numai în mod excepţional mineralizate, grăunţe de cereale şi
seminţe de legume: cereale cultivate (Triticeae gen. spp.), grâu (Triticum sp.), grâu cu bobul
îmbrăcat, tetra- sau hexaploid (T. aestivum/durum), grâul comun cu bobul îmbrăcat (T. cf.
aestivum), grâu cf. spelta (T. cf. spelta), T. dicoccum, T. monococcum/dicoccum, T. monococcum,
orz (Hordeum vulgare), orz cu bobul golaş (H. vulgare var. nudum), orz cu spicul cu şase rânduri şi
bobul golaş (H. vulgare ssp. vulgare convar. coeleste), orz cu bobul îmbrăcat, orz cu spicul cu şase
rânduri şi bobul îmbrăcat (H. vulgare ssp. vulgare convar. vulgare), seminţe mari ale unor
leguminoase (Viceae gen. spp.), măzăriche amară (Vicia ervi/ia), mazăre sau măzăriche
(Pisum/Vicia sp.), mazăre comună (Pisum/Vicia sp.) şi Lathyrus saliva (PI. XII).
b. Resturi de la treieratul plantelor cultivate.
Au fost descoperite frecvente internoduri carbonizate, baze de spiculeţ, resturi de rachis, glumele şi
alte părţi ale spicelor de cereale, impresiuni de păstăi de legume. Compoziţia taxonomică a
cerealelor repetă în cea mai mare parte lista de mai sus, iar în cazul legumelor (lintea) resturi de
treierat au fost descoperite numai ca impresiuni în lutul folosit la construirea locuinţelor (PI. XIII).
c. Resturi ale hranei preparate din plantele culese.
Seminţe mineralizate şi carbonizate: Sambucus cf. nigra, Rubus cf. .fruticosus, sâmburi carbonizaţi:
Prunus cf. institia, seminţe mineralizate: Vitis vinifera/sylvestris, seminţe carbonizate: Quercus
sp.1, Quercus sp.2, sâmburi carbonizaţi : cf. Trapa sp.
d. Seminţe ale plantelor segetale care infestează plantele cultivate menţionate.
Sâmburi biomineralizaţi ai plantelor boracinacee (Bug/ossoides arvensis, Lithospermum officinale,
Asperugo procumbens), seminţe carbonizate şi fragmente de spice de la plante din familia Poaceae
(Poaceae gen. spp. cu minimum două specii discriminate datorită dimensiunilor grăunţelor „grăunţe lungi" şi „grăunţe scurte", cf. Bromus sp.), boabe îmbrăcate de Setaria cf. viridis, tip
Trifo/ium, seminţe puţin sau deloc carbonizate ale unor plante din familia Fabaceae, sâmburi
adeseori carbonizaţi, dar şi deshidrataţi sau mineralizaţi de plante poligonacee (Polygonaceae gen.
spp„ Polygonum sp„ P. cf. aviculare, P. convolvulus, cf. Rumex sp.), seminţe de chenopodium şi
de ştir (Chenopodium sp„ Chenopodiaceae gen. sp„ seminţe mai mari, Amaranthus sp.), mericarp
carbonizat de Galium cf. spurium, sâmburi carbonizaţi de Convolvulus sp., sâmburi mineralizaţi de
Lamiaceae gen. spp„ mericarp mineralizat de Apiaceae gen. sp„ seminţe necarbonizate şi
mineralizate de plante crucifere (Brassicaceae gen. spp.).
e. Seminţe ale plantelor ruderale ce creşteau în sau împrejurul sitului.
Teoretic, toate plantele ierboase sălbatice („buruieni" în PI. XII) pot creşte ca plante ruderale. Cele
mai probabile candidate sunt Cichorideae gen. sp„ Hyoscyamus sp., H. niger, Abuti/on theophrasti.
f. Seminţe din bălegarul animalelor ierbivore domestice.
Aici, din nou, teoretic, toate ierburile (dar nu numai), pot face parte din bălegarul animalelor
ierbivore domestice. Candidatele cele mai probabile par a fi fost reprezentate de seminţele
mineralizate, corodate de Poaceae gen. spp„ Setaria cf. viridis, Fabaceae gen. sp. (seminţe mici),
Polygonaceae gen. spp„ Polygonum sp„ P. aviculare, P. ambiguum, P. convolvulus, Rumex sp„
Chenopodium sp., Amaranthus sp., Lamiaceae gen. spp„ Brassicaceae gen. sp„ toate Cyperaceae
gen. spp. (Carex spp., Bolboschoenus/Schoenoplectus/Scirpus sp.), ca şi seminţe neidentificate
datorită corodării accentuate
g. Seminţe ale plantelor de apă care au ajuns pe sit, foarte probabil, odată cu materialele de
construcţie sau cu plasele de pescuit.
Seminţe de Carex, carbonizate sau nu şi cf. Scirpus sp„ şi la fel sâmburele mineralizat de
Ceratophy//um demersum.

IMPRESIUNI DE PLANTE ÎN LUTUL UTILIZAT PENTRU CONSTRUCŢII

Toate fragmentele de chirpici conţineau amprente de pleavă de cereale chiar dacă ea era
oxidată complet. Pleava din chirpici era însoţită de paie provenind de la plante cultivate33 în cele
32
33

Unele plante pot avea origini variate şi apar în câteva categorii.
Identificări făcute pe baza dimensiunilor tijelor şi a frunzelor .
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mai multe din cazuri (PI. XIII). În acelaşi timp au fost observate câteva tije subţiri (0,50 mm în
diametru) care ar fi putut proveni de la plante sălbatice. Pleava provenind de la plantele cultivate
predomină în chirpici fiind compusă, în principal, din Triticum monococcum şi Hordeum vulgare
var. nudum. Au fost cert identificate spiculeţe aparţinând primei specii şi tripleţi de orz. În cazul
orzului a fost identificată numai subspecia cu două rânduri de boabe până în prezent. Spiculeţe de
grâu şi tripleţi de orz conţin uneori boabe ca şi pleavă, dar cu câteva excepţii, aceste materiale sunt
foarte instabile oxidându-se în câteva minute după intrarea în contact cu aerul. Resturile de boabe şi
seminţe carbonizate sunt mult mai stabile numai atunci când chirpiciul a fost ars imediat după
preparare. Dacă pe lângă amprentele diverselor părţi ale plantelor utilizate pentru prepararea
chirpiciului se păstrează şi boabe ale acestor plante se poate estima că perioada de utilizare a
construcţiei respective nu putea fi mai lungă deoarece acestea se descompun relativ repede de-a
lungul unor perioade ce nu depăşesc câţiva ani, datorită începutului dezintegrării lor în scurtele
perioade când lutul era umed, proces ce adeseori continuă şi după aceea. În cazuri excepţionale
resturi de linte provenite de la treierat au fost introduse în lut. În alte cazuri lintea apare numai
ocazional. Şi în cazul acesteia se constată aceleaşi situaţii ca şi în cazul cerealelor: se conservă mai
bine în situaţiile când acestea erau carbonizate fiind incluse în chirpiciul ulterior ars, putând oferi
astfel argumente semnificative privind intervalul de timp după care locuinţa a fost incendiată.
Un alt grup de părţi de plante observate în chirpici este reprezentat de tulpini şi frunze ale
34
plantelor de apă . Este extrem de dificil sau chiar imposibil să se poată face identificări certe
bazate numai pe amprentele părţilor vegetale ale acestor plante monocotiledonate care prezintă vine
paralele pe frunze. Unele dintre aceste amprente au putut fi atribuite drept Phragmites (specia cea
mai comună este Phragmites australis), iar altele drept Typha sp. (diferite specii de Typha cresc şi
în prezent în împrejurimile sitului). Cu toate acestea se poate preciza că, în cazul materialelor
studiate, procentajul cel mai mare de plante tocate utilizate pentru prepararea chirpiciul a provenit
de la plantele cultivate (cca. 95%), cele sălbatice fiind prezente în mult mai mică măsură.
În completare se mai pot menţiona şi impresiuni ale unor frunze de plante dicotiledonate şi o
capsulă de Alyssum sp. (Brassicaceae). Ultima dintre acestea este deosebit de interesantă cu atât
mai mult cu cât specii ale Alyssum preferă, în general, spaţiile deschise şi uscate. Perioada de
vegetaţie a sa începe timpuriu în primăvară, chiar iama dacă nu este zăpadă şi temperaturile sunt
mai ridicate şi se încheie mai repede, la începutul verii 35 •
Studierea amprentelor plantelor utilizate pentru realizarea chirpiciului este foarte importantă
cu atât mai mult cu cât multe dintre acestea sau, cel puţin părţi ale lor, sunt foarte fragile şi de cele
mai multe ori se pot conserva numai în condiţiile în care sunt carbonizate sau mineralizate. Astfel,
se explică de ce anumite părţi ale acestor plante nu sunt deloc, sau foarte puţin, descoperite în
sedimentele arheologice. În atari condiţii examinarea numai a părţilor sau fragmentelor de plante
obţinute prin sitarea umedă sau prin flotare a unor probe de sediment poate produce o imagine falsă
asupra ansamblului florei din zona înconjurătoare sitului.
Prezenţa plevei de cereale, dar şi a paielor, sau a resturilor de treierat (a tecilor de linte în
chirpici, de exemplu), se constituie în argumente importante în evidenţierea cultivării locale a
acestor plante.
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PI. I Borduşani-Popină, 2012-2014. L'habitation no. I: 1. Vue generale du !'est; 2. L'habitation no. 19.
Secteur 12. La coupe du Sud.
PI. II. Borduşani-Popină, 2012-2014. Habitation no. 19: 1. C. 274. Coupe; 2. C. 274. Plan; 3. Habitation
no. 47. La piece du Nord. Vue generale.
PI. III. Borduşani-Popină, 2012-2014, Habitation no. 50: 1. Vue generale du Sud; 2. La piece du sud (US
7238) ; 3. La piece du sud (US 7238). Detaille.
PI. IV Borduşani-Popină, 2012-2014: 1. Habitation no. 50. C. 296. Coupe ; 2. Habitation no. 56. Vue
generale du Sud.
PI. V Borduşani-Popină. 2012-2014. S I Est: 1.vue generale de l'ouest; 2. Vue generale de l'est.
PI. VI Bordusani-Popină. 2012-2014. S I E. Habitations de la culture Gumelniţa. Types des sequences
evolutives finales: 1. a. Maison abandonnee, nonincendiee, detruite volontairement, vite. Morceaux des
parois et des refections des sols, melange, (SL 317, US 30194); 2. Maison abandonnee, incendiee, detruite
vite apres et puis nivelee par apport du materiei (SL 305, US 30189).
c. Maison abandonnee, detruite lentement et exposee long temps aux intemperies (SL 303, US 30158).
PI. VII Borduşani-Popină. 1-4. Vases ceramiques decouvertes dans l'habitation no. 56
PI. VIII Borduşani-Popină. 1-4. Vases ceramiques decouvertes dans l'habitation no. 56
PI. X Borduşani-Popină. 1. Lame appointee, vue des detachements distaux ; 2. Lame fracturee
longitudinalement, vue de l'initiation de la fracture ; 3. Grattoir, vue des stigmates ventraux ; 4. Grattoir, vue
de l'extremite active; 5. Outil poli reamenage.
PI. XI Borduşani-Popină. Variabilite de l'emplacement du briliant : 1. Partie ventrale du bord non retouche ;
2. Partie dorsale du bord non retouche ; 3. Partie ventrale, sur le negati f d 'un eclat ; 4. Partie dorsale du bord
retouche.
PI. XII-XIV Donnees arheobotaniques
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abandonate, neincendiate, distruse intenţionat, repede. Pachete de pereţi ş i de podele cu refaceri ,
amestecate (SL 317, US 30194); 2. Locuinţe abandonate, incendiate, dărâmate repede după aceea ş i nivelate prin
aport de material (SL 305; US 301189); 3. Locuinţă abandonată, distrusă lent şi expusă mult timp intemperiilor
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2012- 2014. Diferitetipuri de artefacte aparţinând industriei materiilor dure animale: a. Artefacte
din os; b. Artefacte confecţionate din carapace de broască ţestoasă ; c-d. Artefsacte confecţionate din
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(mărire x l 5-x20)
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2012. Localizare variabilă a lustrului macroscopic: 1. Ventral, pe latura neretuşată; 2. Dorsal pe
latura neretuşată ; 3. Ventral, pe negativul desprinderii accidentale; 4. Dorsal, pe suprafaţa retuşată (mărire x20-x30)
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE PREVENTIVE ÎN AŞEZAREA

DIN EPOCA BRONZULUI DE LA STEJERIŞ I (JUD. CLUJ)

EMIL DUMITRAŞCU, SORIN CLEŞIU,
FLORENTIN MUNTEANU, RADU PETCU

ARCHAEOLOGICAL EXCAVA TIONS AT THE BRONZE AGE SETTLEMENT OF STEJERIŞ I (CLUJ COUNTY)

An archaeological research was carried out at Stejeriş (Moldoveneşti commune, Cluj county) within
the "Autostrada" National Research Project, during August-September 2014. As a resuit of the
archaeological excavations four archaeological complexes were identified and investigated: two dwellings,
pits and a cult construction dating to the Middle Bronze Age (Wietenberg culture). This article presents new
archaeological evidence, as well as a selection of recently discovered pottery fragments, analyzed by
considering the current state of research about Wietenberg culture. The archaeological site, located on
Măhăceni plateau, was partially affected by the construction highway (km 64+850--65+ I 00).
KEYWORDS:

rescue archaeological research, Middle Bronze Age, Wietenberg culture, settlement
cercetare arheologică preventivă, epoca mijlocie a bronzului, cultura Wietenberg,

CUVINTE CHEIE:

aşezare

CONSIDERAŢII GENERALE

Cercetările arheologice de la Stejeriş (corn. Moldoveneşti, jud. Cluj) au fost realizate în
1
cadrul Proiectului Naţional de Cercetare Autostrada • Situl a fost identificat ca urmare a
diagnosticului arheologic, desfăşurat în vara anului 2014 (PI. I), realizat de către o echipă de
specialişti din cadrul Muzeului Naţional de Istorie a României (MNIR),
Cercetările arheologice cu caracter preventiv, efectuate în vara-toamna anului 2014, de-a
lungul a trei săptămâni, au confirmat prezenţa potenţialului arheologic semnalat anterior, fiind
identificate şi investigate exhaustiv patru complexe arheologice (două locuinţe de suprafaţă, o
2
groapă de provizii şi un complex cu (posibil) caracter de cult/ritual) •
Obiectivele campaniei de săpături arheologice preventive au constat în identificarea şi
cercetarea exhaustivă a tuturor vestigiilor descoperite în perimetrul ce urmează să fie afectat de
lucrările de construire a autostrăzii. De asemenea, la vest de traseul acesteia au fost identificate şi
alte mat~riale arheologice, indicând o posibilă extindere a zonei cu potenţial arheologic (PI. II).
In continuare vom prezenta rezultatele cercetării arheologice din situl Stejeriş I3, realizate
prin colaborarea echipei de arheologi din cadrul Muzeului Naţional de Istorie a României (MNIR)
cu cei angajaţi la firma SC Vanderlayarheo SRL.

1

2

3

În urma solicitării firmei SC PORR Construct SRL adresate Muzeului Naţional de Istorie a României, între cele două
părţi s-a încheiat un contract de prestări servicii în vederea efectuării cercetărilor arheologice preventive pe traseul
viitoarei autostrăzi AlO Sebeş-Turda, sector !noe-Turda/lot 4 (km 53+700-km 70+000), în scopul întocmirii
documentaţiei necesare derulării procedurii de descărcare de sarcină arheologică, în conformitate cu cerinţele legale
aplicabile.
Cercetările au fost efectuate de către o echipă a MNIR, în baza autorizaţiei nr. 212/2014 eliberată de MC-DGJPC.
Cercetarea s-a desfăşurat între km 64+850 şi km 65+ 100 ai viitoarei autostrăzi A IO Sebeş-Turda, sector !noe-Turda/lot 4.
În campania de diagnostic arheologic, desfăşurată în iunie-iulie 2014, pe tronsonul autostrăzii A 1O Sebeş-Turda, sector
!noe-Turda/lot 4 au fost identificate opt situri arheologice, în cazul de faţă Situl nr. 5 = Stejeriş I. De asemenea, în raza
administrativă a satului Stejeriş au fost identificate şi delimitate două situri, astfel că cel de-al doilea este denumit Situl
nr. 6 = Stejeriş li.
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CADRUL FIZICO-GEOGRAFIC

Satul Stejeriş aparţine comunei Moldoveneşti, judeţul Cluj, situat în podişul Măhăceni.
Acesta este poziţionat în sudul judeţului menţionat, imediat la nord de limita administrativă cu
judeţul Alba. Din punctul de vedere al reperelor geografice se află relativ în apropierea confluenţei
Arieşului cu râul Mureş. Podişul amintit este puternic fragmentat de pâraiele Stejeriş şi Unirea
(afluenţi secundari ai Mureşului), ce pun în evidenţă un relief structural cu interfluvii bine
conturate, în zonă având loc frecvente procese de alunecări şi deplasări ale solului, denumite de
localnici glimee 4 .
Podişul Măhăceni este traversat de văi largi, cu lunci colmatate, presărate cu lacuri şi
mlaştini. Vegetaţia zonei se caracterizează în prezent prin terenuri agricole şi pajişti stepizate
secundar în locul pădurilor de gorun, stejar, cer, gârniţă, iar solurile sunt de tip regosoluri 5 .
Situl arheologic Stejeriş I este situat la 3, 1O km ENE faţă de satul cu acelaşi nume, de care
aparţine administrativ, la aproximativ 200 m vest faţă de DN 1, la 670 m N faţă de lacul Stejeriş şi
a 1,25 km S faţă de lacul Bădeni (PI. l/b ). Este poziţionat pe partea dreaptă a pârâului Unirea, la
aproximativ 150 m E de acesta, pe terasa a doua (încadrată în categoria E)6.

SCURT ISTORIC AL CERCETĂRILOR DIN ZONA DE REFERINŢĂ

Pe teritoriul localităţii Stejeriş 7 au fost descoperite în diferite puncte materiale de interes
arheologic. Astfel, în punctul Izvorul Rece poziţionat la marginea satului, în anul 1987 au fost
identificate fragmente ceramice neolitice (culturile Starcevo-Criş şi Petreşti), de tranziţie către epoca
bronzului (cultura Coţofeni), din epoca bronzului (cultura Wietenberg), hallstattiene, dacice şi din
secolele IX-XI p. Chr. În zona Gâlmee, ce desparte valea Stejărişului de Măhăceni, sunt semnalaţi o
serie de tumuli; tot în zonă s-au descoperit (în arătură) fragmente ceramice din epoca bronzului.
Lângă pârâul, în punctul Vizuina Lupului au fost identificate resturi osteologice umane, o sabie de fier
din secolul al XII-iea, bucăţi de fier şi lemn. De asemenea, de pe teritoriul satului, fără precizarea
locului de descoperire, provine un depozit de bronzuri compus din două celturi, două brăţări şi o
8
seceră, aparţinând seriei Uriu-Domăneşti , precum şi monede romane.
De menţionat că în raza administrativă a localităţii Stejeriş sunt înregistrate siturile
arheologice Stejeriş-/zvoru Rece (cod LMI CJ-CJ-I-s-B-07183 9 , cod RAN 58785.01) şi Stejeriş
Gâlmeie (cod LMI CJ-I-s-B-07184 10, cod RAN 58785.02).
Din cele cunoscute până în momentul de faţă, în general, pe teritoriul României, siturile cu
11
ceramică de tip Wietenberg sunt amplasate în interiorul arcului carpatic , pe anumite forme de
relief dominante. Situl de faţă reprezintă o limită a aşezării situată pe terasele superioare ale
pârâului Unirea. Complexele identificate se află la limita inferioară a acestuia. Cercetările
arheologice efectuate aici au pus în evidenţă un singur nivel de locuire 12 (vezi mai jos stratigrafia),
cu spaţiul de amenajare a locuinţelor nefortificat, trăsătură definitorie a aşezărilor de tip
Wietenberg 13 •
4

Negucioiu, Teodor, Edroiu 1980, 14 fig. 1, 18
Morariu, Bogdan, Maier 1980, 34, 59, 75 fig. 15, 79 fig. 16; vezi şi Negucioiu, Teodor, Edroiu 1980, 34--35, fig 6.
6
Rotea 1993, 36, 29 PI. II; Popa, Simina 2004, 18
7
Rep CJ 1992, 369 (cu bibliografia mai veche)
8
Petrescu-Dîmboviţa 1977, 151
9
LMI 2010, 776, nr. 570
10
LMI 2010, 776, nr. 574
11
Motzoi-Chicideanu 2011, 527. Există însă şi situri arheologice din afara arcului carpatic: poate cel mai cunoscut este
cel de la Derşida (jud. Sălaj}, vezi Chidioşan 1980, sau în afara ariei cunoscute cum ar fi cel din Câmpia de Vest de la
Palota (jud. Bihor), vezi Emodi 2002, 5-35. Sinteze cu privire la descoperirile de tip Wietenberg: Horedt 1960, 107137; Chidioşan 1980, 7-10; Boroffka 1994, 11-92; Motzoi-Chicideanu 2011, 564--598.
12
Chidioşan 1980 14; Rotea 1993, 34; Vulpe 2001, 255
13
Chidioşan 1980 15; Rotea 1993, 38; Motzoi-Chicideanu 2011, 526-546
5
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Locuinţele

de mari dimensiuni şi amenajarea de cult/rituală ce au fost
cercetate în situl Stejeriş I, aduc informaţii noi despre aceste comunităţi. De altfel, în zona
14
Transilvaniei, pe valea Mureşului au fost identificate recent şi alte noi situri •
de

suprafaţă

CONSIDERA ŢII DE ORDIN METODOLOGIC

Având în vedere natura şi caracteristicile sitului, metodologia de lucru a fost adaptată şi
structurată pentru trei faze principale: faza de documentare (evaluare teoretică), faza de evaluare de
teren (diagnostic arheologic) şi cea de cercetare de teren propriu-zisă (săpătură arheologică
preventivă).

Colectivul de arheologi a fost coordonat de dr. Paul Damian în calitate de responsabil
ştiinţific, echipa din teren fiind alcătuită din dr. Emil Dumitraşcu, dr. Sorin Cleşiu, dr. Florentin
Munteanu şi Radu Petcu.
Săpătura arheologică a început prin trasarea de secţiuni în partea nordică a sitului, în
vederea delimitării sale în această direcţie. De asemenea au fost trasate şi suprafeţe arheologice, în
zona centrală, în general având 30 x 15 m, în vederea identificării şi cercetării complexelor
arheologice. Un număr de cinci suprafeţe au fost localizate în zona de strict interes arheologic (S.
004-S. 006 şi S. 010-S. 011). Celelalte secţiuni (S. 001-S. 003, S. 007-S. 009, S. 012-S. 015, S.
O17-S. 026), precum şi o altă suprafaţă (S. O16), au fost deschise pentru verificarea situaţiei în
întreaga zonă cuprinsă între km 64+850-65+ 100. În aceste unităţi de săpătură nu s-au descoperit
vestigii arheologice. În urma acestor investigaţii putem afirma că autostrada a afectat limita estică a
unei aşezări din epoca bronzului mijlociu, aparţinând ariei culturale Wietenberg (PI. III).
În funcţie de situaţiile înregistrate s-a utilizat decaparea cu mijloace mecanice (buldoexcavator cu lamă de taluz), dar şi săparea manuală. Complexele arheologice s-au săpat manual, cu
efectuarea constantă a observaţiilor şi înregistrărilor de referinţă.

STRATIGRAFIA GENERALĂ A SITULUI

Pentru a avea o imagine cât mai sugestivă asupra stratigrafiei generale a sitului de la
Stejeriş I, strategia iniţială a inclus trasarea de suprafeţe de aproximativ 30 x 15 m, amplasate pe a
doua terasă a pârâului Unirea, între km 64+900-65+000, aşadar zona situată la vest de axul central
al autostrăzii şi de secţiuni, deschise pe prima terasă a pârâului, între aceiaşi kilometri. De
asemenea, a fost sondată şi zona dintre km 64+850-64+900 şi 65+000-65+ 100, în general prin
secţiuni.
Stejeriş

14

Astfel, la nivel general, a fost stabilită următoarea succesiune stratigrafică în cazul sitului
I (PI. IX; PI. X).
strat de sedimente de culoare gri-închis (negricios), afânat, conţine resturi vegetale,
pigmenţi de chirpici ars şi rare fragmente ceramice antrenate, reprezentând stratul
vegetal, situat de la nivelul de călcare actual (O), până la cota ce variază între 0,27/0,38 m;
strat de sedimente de culoare neagră, lutos, cu material ceramic şi chirpici în compoziţie,
situat de la cota la care se termină nivelul de arătură (-0,27 /0,38 m), până la cote ce
variază între -0,50/0,90 m în partea de nord a sitului (respectiv zona complexelor 1 şi 2)
şi până la -1,30/1,50 m în partea de sud a sitului (zona complexului 3);
strat de sediment de culoare galben-brun, lutos, fără urme de intervenţie antropică, de
la cota la care se termină nivelul precedent, -0,5011,50 m, până la cote ce variază între
-1,28/1,60 m;

Bălan et a/ii 2014, 2 I 5-240
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galbenă,

lutos, cu incluziuni calcaroase,

fără

urme de

intervenţie antropică.

Podişul Măhăceni este caracterizat prin frecvente alunecări de teren

15

• Acest lucru a fost
observat şi în partea de sud a sitului Stejeriş I, unde viiturile şi alunecările de teren au determinat
anumite perturbaţii geologice. De asemenea, pe direcţia vest-est, pe cursul pantei, spre valea
pârâului Unirea, laturile de est ale celor două locuinţe (complexele 2 şi 3), au fost identificate la
adâncimi mai mici, de la actualul nivel de călcare, faţă de laturile de nord ale acestora.
Complexele arheologice aparţin unui singur nivel de locuire, datat (pe baza ceramicii de tip
Wietenberg), în perioada mijlocie a epocii bronzului. Considerând cele peste 400 de situri
arheologice de acest fel cunoscute, în majoritatea cazurilor nivelul de locuire nu este reprezentat de
o depunere arheologică semnificativă, o explicaţie fiind modul de viaţă al acestor comunităţi axat
pe creşterea animalelor şi mobilitatea în teren 16 •

SCURTĂ DESCRIERE A COMPLEXELOR ARHEOLOGICE

Complexul 1. Amenajare de cult/rituală (PI. IV/1; PI. XI-XII)
Amenajare (complexul 1}, ce a fost identificată în S. 004 (carourile 2-15/8-1) şi în S. O10.
Complexul constă dintr-o groapă (G 1), de formă circulară, încadrată de alte cinci gropi (G2-G6),
de dimensiuni mai mici, cuprinse între 0,30-0,40 m. Groapa din centru a fost practicată într-un
sediment lutos de culoare galben-brună. Adâncimea la care a fost identificată groapa este de 0,60 m
de la actualul nivel de călcare, iar adâncimea maximă este de O, 90 m. Diametrul este de
aproximativ 1 m (PI. V/2,3; PI. XI-XII). Materialul arheologic descoperit în umplutura gropii este
reprezentat de ceramică: fragmente ale unor vase de mari dimensiuni, decorate cu triunghiuri
incizate şi decor spiralic (PI. XVIIl/1-2, XIX), ceşti cu toarta supraînălţată cu decor canelat (PI.
XXI/18), chirpici (lipitură de pereţi sau vetre) şi o greutate de lut (PI. XVIIl/4; PI. XXl/21).
Spaţiul amenajării era delimitat de trei pietre de mari dimensiuni (notate convenţional Pl-P3},
aflate în poziţie secundară, aşezate aproximativ în funcţie de punctele cardinale (N, E şi V); numai
în cazul celei plasate spre nord (Pl) a fost identificată groapa de implantare. (PI. IV/2; PI. XI)
Acestea au fost notate convenţional cu litera „P", poziţia lor iniţială fiind verticală şi
17
delimitând o amenajare de cult I rituală , după cum urmează:
• Pl (S. 010) - piatra din zona de nord, de mari dimensiuni (Lpăsirată = 1,23 m, !păstrată
= 0,56 m), fragmentară (PI. IV/3; PI. XI); Groapa de implantare a acesteia (G7)
avea dimensiunile: D = 1,06 m, ad = 0,32 m;
• P2 - piatra din zona de vest („menhirul" întreg), tot de dimensiuni mari (L = 1,82
m, I= 0,85 m) (PI. IV/4);
• P3 - piatra din zona de sud-est, fragmentară (Lpăstrată = 1,30 m, !păstrată = 0,35 m) (PI.
IV/5).
Complexul 2. Locuinţă de suprafaţă (PI. VI; PI. XIII)
Locuinţă de suprafaţă (complexul 2) situată în S. 005, carourile 1-5/G-J (PI. VI/1-2) era
de formă dreptunghiulară, orientată aproximativ N-S. Adâncimea la conturare era de 0,90 m, de la
nivelul actual de călcare, iar adâncimea maximă de 1,60 m (cota inferioară a gropii de par din
colţul de SV). Dimensiunile generale ale complexului: lungime - 10,5 m; lăţime - 7 m (PI. XIII).
Modul constructiv este alcătuit dintr-o structură de pereţi de chirpici cu gropi de par (şase gropi de
15

Vezi supra cadrul fizico-geografic.

16

Vulpe 200 I, 255

17

În stadiul actual al cercetării nu au mai fost întâlnite analogii pentru amenajări de acest tip în cadrul culturii
Wietenberg, iar interpretarea de faţă, până la alte descoperiri, reprezintă o ipoteză de lucru. Cu rezerve, am
putea afirma că aceste pietre (neprelucrate ?), ar putea fi monumente megalitice de tip menhir. Acestea erau
dispuse vertical sau în aliniamente caracteristice epocii neolitice şi epocii bronzului, datarea cu precizie a
unor asemenea monumente fiind dificil de realizat.
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par identificate) şi şanţuri pentru pereţi. Vatra, amenajată în partea de SE a locuinţei, s-a păstrat
doar la nivelul amprentei termice. Dărâmătura locuinţei era compusă dintr-un sediment lutos de
culoare neagră ce conţinea resturi de podea, fragmente ceramice, resturi de bârne arse, utilaj litic
(râşniţe, lustruitoare) şi chirpici vitrifiat.
Complexul 3. Locuinţă de suprafaţă (PI. VII; PI. XIV)
Locuinţă de suprafaţă (complexul 3), situată în S. 006, carourile 5-10/B-E (PI. VII/1-3;
PI. XIV), avea formă dreptunghiulară, orientată aproximativ N-S. Adâncimea la conturare era de
1,50 m, de la nivelul actualul nivel de călcare, iar adâncimea maximă de 1, 90 m (cota inferioară a
gropii de par din colţul de NE). Dimensiunile generale ale complexului: lungime - 10,5 m; lăţime 7 m. Modul constructiv este alcătuit dintr-o structură de pereţi de chirpici cu gropi de par (cinci
gropi de par identificate) şi şanţuri de fundaţie. În partea de SE a locuinţei este dispusă vatra
supraînălţată de la nivelul podelei (Pl. VIII/5--7). Dărâmătura locuinţei era compusă dintr-un
sediment lutos de culoare neagră ce conţinea fragmente ceramice, utilaj litic şi chirpici vitrifiat.
Planimetria celor două locuinţe poate fi reconstituită după gropile de stâlpi şi şanţurile de
fundaţie pentru pereţi. Planul acestora ar putea sugera construcţia a două clădiri de dimensiuni mari
cu acoperişul în şarpantă.
Groapă

(PI. VIII/1-2; PI. XIII)
în S. 005, caroul 6/H, în proximitatea SE a locuinţei de suprafaţă complexul
2. Groapa a fost săpată într-un sediment lutos, de culoare galbenă, cu concreţiuni calcaroase, iar
umplutura acesteia este compusă dintr-un sediment lutos de culoare neagră. Forma acesteia în plan
era circulară, iar în profil cilindrică; corespunde gropilor de tip A de la Derşida (jud. Sălaj) 18 •
Adâncimea maximă a gropii este de 0,50 m de la nivelul de identificare. Dimensiunile generale ale
complexului: diametrul de 1,65 m. Materialul descoperit în umplutură era compus din fragmente
ceramice, chirpici şi un vas de provizii ars secundar, depus în poziţie verticală, aproximativ în
centrul gropii (PI. VIII/2; PI. XIII).
Complexul 4.

Groapă situată

Cercetarea arheologică preventivă din situl Stejeriş I a confirmat potenţialul istoric şi
arheologic al zonei. Pe baza descoperirilor din cadrul sitului arheologic Derşida (jud. Sălaj),
aparţinând culturii Wietenberg, a fost realizată o tipologie a complexelor de habitat, respectiv
19
locuinţe de tip „semibordei" şi locuinţe de suprafaţă • Locuinţele de tip semibordei aveau o
lungime maximă de 4,90 m, iar pentru locuinţele de suprafaţă se cunoaşte o lungime maximă de
5,85 m (locuinţa C4/l 965). Vetrele erau dispuse în interior, fără a fi sesizată o ordine sau dispunere
specifice.
Pentru locuinţele cercetate la Stejeriş I, denumite convenţional complexele 2 şi 3, vetrele
identificate au fost descoperite în zona de SE a acestora. Şanţul de fundaţie al pereţilor locuinţei
complexul 3 are o lăţime de 0,30 m. Pentru construcţiile din aşezarea de la Derşida nu au fost
surprinsă o lăţime mai mare de O, 15 m.

18
19

Chidioşan 1980, PI. 6/2a
Chidioşan 1980, 17-20. Locuinţa C4/l 965 are suprafaţa cea mai mare: 25 mp. Comparativ, locuinţele de la Stejeriş

I/Sit nr. 5 au o suprafaţă de 73,50 mp. O situaţie interesantă o reprezintă descoperirea unei platforme de sediment de
culoare galbenă amestecat cu pietriş, lung de I O m. În această amenajare a fost identificată şi groapa unui stâlp de lemn,
dar deasupra nu s-a surprins nici un rest de construcţie.
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MATERIALUL ARHEOLOGIC

Materialul ceramic descoperit este constituit din tipuri de vase încadrate în faza a II-a
culturii Wietenberg (cf. Chidioşan) 20 . Materialul este fragmentar, putând fi reconstituite o serie
de forme ceramice din categoria cănilor, oalelor şi străchinilor. Pasta predominantă este
grosieră având ca degresant pietricele, nisip, mică. Arderea este oxidantă (portocalie, maroniudeschisă, gălbuie), sau reducătoare (culoare cenuşie, neagră). Principalele tipuri de vase 21
descoperite cu ocazia acestor cercetări arheologice preventive sunt:
- oala cu decor incizat, canelat sau imprimat constituit din motive spiralice, triunghiuri
haşurate, benzi, cercuri sau brâu cu alveole;
- strachina cu buza lobată, un exemplar fiind decorat sub buză prin caneluri în
ghirlandă;

- castronul cu peretele în formă de „S" sau cu corp globular şi buza rotunjită, înclinată
în exterior;
- cana (de mici dimensiuni) cu toarta supraînălţată decorată cu caneluri dispuse oblic
sau cu buza rotunjită, înclinată în exterior, toarta inelară, decorat pe umăr cu mici
alveole circulare dispuse în şir.
Majoritatea fragmentelor prezente în catalog fac parte din inventarul complexului
complexul 1, materialul din cele două locuinţe (complexele 2 şi 3), fiind fragmentar şi în curs
de prelucrare.
Cercetările

arheologice preventive desfăşurate în perioada august-septembrie 2014 pe
traseul viitoarei autostrăzi A 1O. Sebeş-Turda, în zona localităţii Stejeriş, au condus la
cercetarea exhaustivă a celor patru complexe identificate: două locuinţe de suprafaţă, o
amenaj~re de cult/rituală şi o groapă menajeră.
Incadrarea cronologică a sitului s-a făcut pe baza studiului materialului arheologic
(ceramică de tip Wietenberg), în perioada mijlocie a epocii bronzului. Ceramica, utilajul litic,
materialul osteologic animal şi fragmentele de pereţi din chirpici reprezintă artefactele
descoperite în locuinţe, zona de cult şi groapa de provizii. Importanţa săpăturii este dată de
cercetarea a două locuinţe de mari dimensiuni şi a unei posibile amenajări de cult/rituală; prin
dimensiunile lor, cele două locuinţe fac notă distinctă în raport cu alte structuri de habitat
identificate anterior în aria de răspândire a culturii Wietenberg. La vest de porţiunea
investigată din situl arheologic Stejeriş /, ca urmare a unor periegheze (efectuate în toamna
anului 2014), au fost prelevate şi alte materiale arheologice, ceea ce indică o nouă zonă de
interes arheologic, care ar putea aduce noi informaţii despre structurile de habitat preistorice
din acest micro-areal geografic.

20

21

Chidioşan 1980, 72-77
Chidioşan 1980, 27-43
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CATALOGUL DESCOPERIRILOR

3. Oală. Cx 2 (Le. I), -O, 15-0,20 m, Dg = 16 cm.
Fragmentar (se păstrează un fragment din buză),
ardere oxidantă. Buza dreaptă, rotunjită. Pastă
grosieră de culoare maroniu-deschisă, având ca
degresant pietricele şi mică. Brâu cu alveole
imprimate pe buză şi imediat sub aceasta. Bibi.
Horedt 1960, 124-125, Abb. 12, A/4; Chidioşan
1980 l.c, PI. 8/6. PI. XX/3
4. Oală. Cx 2 (le. I), -0, 15--0,20 m, Dg = 22,5
cm. Fragmentar (se păstrează un fragment din
buză), ardere oxidantă. Buza dreaptă uşor
înclinată spre exterior, rotunjită. Pastă grosieră
de culoare gălbuie având ca degresant pietricele
şi mică. Brâu cu alveole dispus sub buză
(Borofka 1994, 192, VE4). Bibi. Horedt 1960,
124-125, Abb. 12, A/4; Popa, Simina 2004,
168, PI. 6/5. Boroftka 1994, 122-124, tip TA2.
PI. XX/4
5. Oală. Cx 2 (Le. I), -O, 15-0,20 m, Dg = 28 cm.
Fragmentar (se păstrează un fragment din buză
şi toarta inelară), ardere oxidantă. Buza este
uşor evazată,
rotunjită
la exterior. Pastă
grosieră, de culoare portocalie, având ca
degresant pietricele şi mică. Buza vasului
decorată cu brâu alveolar (Boroftka 1994, 192,
VE4). Bibi. Horedt 1960, 124-125, Abb. 12,
A/4; Chidioşan 1980 I.b, PI. 8/4; Popa, Simina
2004, 167, PI. 5/2; Boroftka 1994, 122-124, tip
T A2. PI. XX/5
6. Strachină. Cx I, -0,30-0,60 m; Dg = 36 cm.
Fragmentar (se păstrează un fragment cu toarta
prinsă de buză), ardere oxidantă. Buza este
dreaptă, rotunjită. Pastă grosieră, de culoare
portocalie, având ca degresant pietricele şi mică.
Brâu cu alveole pe buză şi pe umărul vasului
(Boroftka 1994, 192, VE4 ). Bibi. Horedt 1960,
124-125, Abb. 12, A/4; Boroftka 1994, 122124, tip TA2. PI. XX/6
7. Strachină. Cx 2 (Le. I), -0, 15-0,20 m; Dg =
30 cm. Fragmentar (se păstrează un fragment
buză), ardere oxidantă. Buza subţiată, uşor
înclinată spre exterior, rotunjită. Pastă grosieră,
de culoare portocalie, având ca degresant
pietricele şi mică. Vasul este decorat pe buză cu
un brâu cu incizii oblice (Boroffka 1994, 192,
VE7). Bibi. Horedt 1960, 124-125, Abb. 12,
A/4; Chidioşan 1980 J.b, PI. 8/4. Boroftka 1994,
122-124, tip TA2. PI. XX/7
8. Oală. Cx I, -0,60 m; Dg = 14 cm.
Fragmentar (se păstrează un fragment din buză
şi toarta inelară), ardere oxidantă. Buza rotunjită
la exterior. Pastă grosieră, de culoare gălbuie,
având ca degresant pietricele şi mică. Vasul este
nedecorat. Fragmentul păstrează o toartă inelară
aplicată sub buză (Boroftka 1994, 118 poziţie
toartă 2 şi 3 ). Bibi. Horedt 1960, 124-125, Abb.
12, A/10; Chidioşan 1968, 171, Abb. 12, 11/4;
Chidioşan 1980 l.d, PI. 9/2 Boroffka 1994, 122124, tip TA2. PI. XX/8

22

1. Oală. Cx I, --0,30-0,60 m; Dg = 34 cm, Dm =
60 cm, HP = 34 cm. Fragmentar (se păstrează
aproximativ 1/3 din vas, lipsind fundul), ardere
oxidantă. Corp bombat, cu pereţii în formă de
„S" şi buza verticală. Pastă grosieră de culoare
portocalie având ca degresant pietricele şi mică.
Decorul este dispus în trei registre, primul este
reprezentat de o bandă incizată dublă ce
încadrează
inc1zu oblice, al doilea este
reprezentat de triunghiuri cu vârful în sus
dispuse în bandă, triunghiuri haşurate cu linii
oblice incizate în succesiune cu triunghiuri
simple 23 , iar al treilea este motivul spiralic
24
realizat cu ajutorul inciziei şi canelurilor . Buza
este decorată cu linii incizate dispuse oblic pe
25
interiorul şi pe exteriorul acesteia . Vasul
prezintă două proeminenţe (butoni aplicaţi)
dispuse sub diametrul maxim. Bibi. Horedt
1960, 124-125, Abb. 12, A/I; Chidioşan 1980
I. f, PI. 9/5; Boroftka 1994, 131, oală cu profilul
în S ( Topf mit S-profil), tip T A4e. Notă:
Fragmentele ceramice au fost depuse în groapă
alcătuind un pat de cioburi, iar vasul prezintă
urme de ardere secundară. PI. XIX/1
2. Oală. Cx I, -0,60 m; Dg = 20 cm, Dm = 25
cm, Hp = 13 cm. Fragmentar (se păstrează unul
din pereţii corpului), ardere oxidantă. Corp
bombat în zona diametrului maxim, cu peretele
vasului în formă de S, gâtul drept, cilindric,
buza dreaptă, uşor evazată. Pastă fină de culoare
portocalie având ca degresant pietricele şi mica.
Decorul alcătuit din cercuri imprimate este
dispus în benzi orizontale sub buză şi deasupra
diametrului maxim 26 . Decorul spiralic canelat
este dispus în jumătatea inferioară a corpului
sub banda de cercuri în şir orizontal. Buza este
decorată pe margine cu incizii oblice. Bibi.
Horedt 1960, 124-125, Abb. 12, A/2; Chidioşan
1980 l.f, PI. 11/6; Boroftka 1994, 131, oală cu
profilul în S (Top[ mit S-projil), tip TA4e. PI.
XIX/2

Orgamzarea
.
cataIogu Im:. numărul curent; categorie
obiect (formă vas, grup funcţional); context
arheologic; dimensiunile şi starea de conservare a
obiectului; descriere morfologică; decor; analogii;
referinţe bibliografice; datare; note şi observaţii,
ilustraţie. Abrevieri folosite în catalog: Cx complex arheologic; m - metri; Le - locuinţă; Notă
- observaţii; Bibi. - referinţe bibliografice,
analogii; L = lungime; I = lăţime; HP = înălţimea
păstrată; Dg = diametrul gurii; Dm = diametrul
maxim; PI. - planşă.
23
Boroflkal994, Teii 2, PI. 15/VDl8
24
Boroflkal994, Teii 2, PI. 22, VAl6
25
Boroflka 1994, 182, 189, 190, PI. 17/VD 44
26
Boroflka 1994, 188, PI. 12/tip VD4

22
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păstrează

un fragment din buză), ardere
Buza vasului este rotunjită, iar gura
vasului este cvadrilobată. Pastă fină, de culoare
gălbuie, având ca degresant nisip, pietricele şi
mică. Vasul este nedecorat. Bibi. Horedt 1960,
124-125, Abb. 12, K/15; Chidioşan 1968, 171,
Abb. 12, 11/3; Chidioşan 1980 H.4, PI. 2119;
Boroflka 1994, 154-158, tip TE I, TE2. PI.
XXl/15
16. Strachină (Zipfelsehiisssel). Cx 3 (Le. 2), 0,30-0,40 m, Dg = 24 cm. Fragmentar (se
păstrează un
fragment din buză), ardere
reducătoare. Buza vasului este rotunjită, iar gura
vasului este cvadrilobată. Pastă fină, de culoare
cenuşie, având ca degresant nisip, pietricele şi
mică. Vasul este decorat sub buză cu caneluri în
ghirlandă. Bibi. Horedt 1960, 124-125, Abb. 12,
K/I 3; Chidioşan 1980 H.4, PI. 2119; Boroflka
1994, 154-158, TEI, TE2. PI. XXl/16
17. Ceaşcă. Cx I, -0,30-0,60 m; Dg.8 cm.
Fragmentar (se păstrează un fragment din buză),
ardere oxidantă. Buza este rotunjită, uşor
înclinată. Pastă fină, de culoare portocalie,
având ca degresant pietricele, nisip şi mică.
Vasul este decorat cu caneluri dispuse oblic.
Bibi. Horedt 1960, 124-125, Abb. 12, E/5;
Bălan et a/ii 2014, 238, PI. 1115. Notă. Toarta
inelară supraînălţată nu se mai păstrează,
fragmentul prezintă urme de ardere secundară.
PI. XXl/17
18. Ceaşcă. Cx I, -0,30--0,60 m; Dg = I O cm.
Fragmentar (se păstrează un fragment din buză
cu toarta supraînălţată aplicată), ardere oxidantă.
Buza este rotunjită, uşor înclinată; toart aplicată,
supraînălţată. Pastă fină, de culoare portocalie,
având ca degresant pietricele, nisip şi mică.
Vasul este decorat cu caneluri dispuse oblic.
Bibi. Horedt 1960, 124-125, Abb. 12, F/5;
Chidioşan 1968, 171, Abb. 12, 11/3; Chidioşan
1980 lll.b, PI. I 017 şi G.3, PI. 20/3; Soroceanu,
Retegan 1981, 212, Abb. 4/3. Notă: Fragmentul
prezintă urme de ardere secundară. PI. XXl/18
19. Vas miniatural. Cx I, -0,30-0,60 m; Dg = 8
cm. Fragmentar (se păstrează un fragment din
buză şi corp), ardere oxidantă. Corpul este
globular, buza este rotunjită, înclinată în
exterior, toarta inelară a fost aplicată imediat
sub buză. Pastă grosieră, de culoare portocalie,
având ca degresant pietricele şi mică. Vasul este
decorat pe umăr cu mici alveole circulare
dispuse inegal. Bibi. Horedt 1960, 124-125,
Abb. 12, DII; Chidioşan 1980 IV, PI. 10/3.
Notă. Vasul prezintă urme de ardere secundară.
PI. XXl/19
20. Cană ? Cx 2 (Le. I), -0, 15-0,20 m; Dg = I O
cm. Fragmentar (se păstrează un fragment cu
toarta prinsă de buză), ardere oxidantă. Buza
este larg evazată, rotunjită. Pastă grosieră, de
culoare gălbuie, având ca degresant pietricele şi
mică. Vasul este nedecorat. Bibi. Horedt 1960,

9. Oală. Cx 2 (Le. I), -0, 15-0,20 m, Dg = 24 cm.
Fragmentar (se păstrează un fragment din buză
şi corp), ardere oxidantă. Corpul este bombat,
buza este dreaptă, rotunjită la exterior. Pastă
grosieră, de culoare cenuşiu-gălbuie, având ca
degresant pietricele şi mica. Vasul este
nedecorat. Bibi. Boroflka 1994, 122-124, tip
T A2. PI. XX/9
10. Oală. Cx 2 (Le. I), -0, 15-0,20 m; Dg = 24
cm. Fragmentar (se păstrează un fragment buză
cu toarta prinsă de aceasta, similară nr. cat. 8,
vezi mai sus), ardere oxidantă. Buza este
evazată, toarta inelară fiind prinsă de aceasta.
Pastă grosieră, de culoare portocalie, având ca
degresant pietricele şi mica. Vasul este
nedecorat. Bibi. Horedt 1960, 124-125, Abb.
12, D/3; Chidioşan 1968, 171, Abb. 12, 11/4;
Chidioşan 1980 l.d, PI. 9/2; Boroflka 1994,
122-124, tip TA2. PI. XX/IO
11. Oală. Cx 2 (Le. I), -0, 15-0,20 m, Dg = 14
cm. Fragmentar (se păstrează un fragment cu
toarta prinsă de buză, la fel ca nr. 8 din catalog)
ardere oxidantă. Buza dreaptă cu toarta inelară
prinsă de aceasta. Pastă grosieră, de culoare
gălbuie, având ca degresant pietricele şi mică.
Vasul este nedecorat. Bibi. Horedt 1960, 124125, Abb. 12, D/3; Boroflka 1994, 122-124, tip
T A2. PI. XX/11
12. Oală. Cx I, -0,30-0,60 m, Dg = 16 cm.
Fragmentar (se păstrează un fragment din buză
cu toarta aplicată, similar nr. cat. 8, vezi mai
sus), ardere oxidantă. Buza este uşor înclinată
spre exterior, cu toarta inelară prinsă e aceasta.
Pastă grosieră, de culoare gălbuie, având ca
degresant pietricele şi mica. Vasul este
nedecorat. Bibi. Horedt 1960, 124-125, Abb.
12, A/10; Chidioşan 1968, 171, Abb. 12, 11/4;
Chidioşan 1980 l.d, PI. 9/2; Boroflka 1994,
122-124, tip TA2. PI. XX/12
13. Castron. Cx I, -0,30-0,60 m; Dg = 14 cm.
Fragmentar (se păstrează un fragment din buză
şi corp), ardere oxidantă. Corp globular, profil
în formă de „S", buza uşor înclinată spre
exterior. Pastă grosieră, de culoare portocalie,
având ca degresant pietricele şi mică. Vasul este
nedecorat. Bibi. Horedt 1960, 124-125, Abb.
12, E/3; Chidioşan 1980 IV, PI. I 0/9; Boroflka
1994, 144-145, tip TD2. PI. XXl/13
14. Castron. Cx I, -0,30--0,60 m; Dg = 13 cm.
Fragmentar (se păstrează aproximativ 1/3 din
vas) ardere oxidantă. Corpul este globular, iar
buza rotunjită, înclinată în exterior. Pastă
grosieră, de culoare portocalie, având ca
degresant pietricele şi mica. Vasul este
nedecorat. Bibi. Horedt 1960, 124-125, Abb.
12, K/15; Chidioşan 1968, 171, Abb. 12, 11/3;
Berecki, Balasz 2007, 222-223, PI. 2/4, pi. 3/4;
Boroflka 1994, 147-148, tip TD3e. PI. XXl/14
15. Strachină (Zipfelsehiisssel). Cx 2 (Le. I), O, 15-0,20 m; Dg = 28 cm. Fragmentar (se

oxidantă.
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124-125, Abb. 12, A/6; Datare: faza a lll-a. PI.
XXI/20
21. Greutate. Cx 1, -0,30-0,60 m; L = 11 cm, I
= 8 cm. Greutate din lut de formă tronconică cu
gaură circulară de prindere. Pastă grosieră, de

culoare

cenuşie,

având ca degresant pietricele şi
urme de ardere secundară.

mică. Notă: Prezintă

PI. XXI/21

BIBLIOGRAFIE

Bălan

el a/ii 2014

Berecki, Balasz Ăldor 2007

Boroffka 1994
Chidioşan

1968

Chidioşan

1980

Rep CJ 1992
Emodi 2002
Horedt 1960
Motzoi-Chicideanu 2011
LMI 2010
Morariu, Bogdan, Maier 1980
Negucioiu, Teodor, Edroiu 1980
Popa, Simina 2004
Rotea 1993
Soroceanu, Retegan 1981
Vulpe 2001

G. Bălan, Raluca Burlacu-Timofte, M. Râza, T. Munteanu, Situri
descoperite recent aparţinând culturii Wietenberg, Apulum, LI, 2014,
p.215-240
S. Berecki, C. Balasz Ăldor, O aşezare aparţinând culturii Wietenberg
de la Unirea (jud. Alba), Acta Siculica, Muzeul Naţional Secuiesc,
Sfăntul Gheorghe, 2007, p. 217-223
N.G.O. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Ein Beitrag zur Erforshung
der Bronzezeit in Sildosteuropa, Teii I, 2, Bonn, 1994
N. Chidioşan, Beitrăge zur Kenntnis der Wietenberg-kultur im liechte
der neuen Funde von Derşida, Dacia N.S., 12, 1968, p. 155-175
I. Chidioşan, Contribuţii la istoria tracilor din nord-vestul României.
Aşezarea Wietenberg de la Derşida, Oradea, 1980
I. H. Crişan (coord.), M. Bărbulescu, E. Chirilă, V. Vasiliev, Iudita
Winkler, Repertoriul arheologic al judeţului Cluj, Cluj-Napoca, 1992
I. Emodi, O aşezare din epoca veche de la Palota veche, Eph. Nap.,
XII, 2002, p. 5-35
K. Horedt, Die Wietenbergkultur, Dacia NS., IV, 1960, p. I 07-137
I. Motzoi-Chicideanu, Obiceiuri funerare în epoca bronzului la
Dunărea Mijlocie şi Inferioară, Bucureşti, 2011
Lista Monumentelor Istorice, Monitorul Oficial, partea I, nr. 670 din I
octombrie 20 I O
T. Morariu, O. Bogdan, A. Maier, Judeţul Alba, Bucureşti, 1980
A. Negucioiu, P. Teodor, N. Edroiu, Cluj. Monografie, Bucureşti,
1980
Cr.I. Popa, M.N. Simina, Cercetări arheologice la Lancrăm - Glod,
Alba Iulia, 2004
M. Rotea, Aşezările culturii Wietenberg, Eph. Nap., III, 1993, p. 2541
T. Soroceanu, A. Retegan, Neue spătbronzezeitliche Funde im norden
Rumănien,DaciaN.S.,25, 1981,p.195-229
Al. Vulpe, Perioada mijlocie a epocii bronzului, în M. PetrescuDâmboviţa, Al. Vulpe (ed.), Istoria Românilor, Bucureşti, 200 I, p.
247-272

LIST OF ILLUSTRATION

PI. I Stejeriş I archaeological site: 1. Geographic location (detail Google Earth); 2. General plan
overlapped on ortophotomap
PI. II Stejeriş I archaeological site: 1. General excavation plan ( overlapped on a Google Earth image ); 2.
Panoramic view ofthe archaeological site from the east
PI. III Stejeriş I archaeological site: General plan of archaeological excavation
PI. IV Complex I: 1. General view from SE; 2. Detail on large stone (PI) and posthole (G7) located in S.
010; 3. Detail on large stone (PI) located in S. 010; 4. Detail on large stone (P2) located in S. 004; 5.
Detail on large stone (P3) located in S. 004
PI. V Complex I: 1. General view from SE (initial excavation stage); 2. View from the south (detail); 3.
Pottery fragments in situ (detail)

127

EMIL

DUMITRAŞCU,

SORIN

CLEŞIU,

FLORENTIN MUNTEANU, RADU PETCU

PI. VI Complex 2 (dwelling): 1. General view from NV; 2. General view from NV during identification;
3. General view from south; 4. View from south (detail on the SV part); 5. Longitudinal profite; 6. Crosssection profite
PI. VII Complex 3 (dwelling): 1. General view from south during identification; 2. General view from
south; 3. General view from SE; 4. Cross-section profite
PI. VIII Complex 4: 1. Cross-section; 2. Vessel in situ; Complex 2: 3. posthole; 4. posthole; Complex 3:
5-6. hearth; 7. hearth (cross-section)
PI. IX 1-3. S. 004 main South profite
PI. X 1. S. 004, main South profite ofthe excavation unit, including backfill debris of Complex 2 (surface
dwelling); 2. S.005, main North profite of the excavation unit, including backfill debris of Complex 2
(surface dwelling)
PI. XI Complex I: Ground plan and pro file of the setting up pit of large stone (PI)
PI. XII Complex I: Ground plan (detail) and cross-section West profite
PI. XIII Complex 2 (surface dwelling): Ground plan, longitudinal and cross-section profite;
Archaeological complex 4: Ground plan and cross-section profite of the pit located southeastwards of
Complex 2
PI. XIV Complex 3 (surface dwelling): Ground plan and cross-section profite
PI. XV Complex 1: 1-3. Fragrnents of wall
PI. XVI Complex 2, lithic material: 1-2. Fragments of grinders; 3. Stone polish tools
PI. XVII Lithic material: 1-3. Fragments of grinding mills (Complex 2); 4. Fragment of grinding mill
(Complex 4)
PI. XVIII 1-5. Pottery fragments (photos); 6. Clay weight (photo)
PI. XIX Archaeological complex Complex 1: 1-2. Pots
PI. XX 3-12. Pots
PI. XXI 13-14. Bowls; 15-16. Dishes (shallow bowls); 17-18. Cups; 19. Miniature vessel; 20. Jug; 21.
Weight

EMIL DUMITRAŞCU, SORIN CLEŞIU, FLORENTIN MUNTEANU

Muzeul Naţional de Istorie a României
emildumitrascuionut@gmail.com; clesiusorin@mnir.ro, florentin_ m@yahoo.com
RADU PETCU

SC Vanderlayarheo SRL

128

l.

2.
Situl arheologic Stejeriş I: l. Localizarea geografică (detaliu Google Maps); 2. Încadrare pe ortofotoplan

PI. I

1.

2.
Situl arheologic Stejeriş I: 1. Plan general al
2. Vedere panoramică dinspre est

săpăturilor

PI. II

arheologic (suprapus pe o imagine Google Maps);

s 10
<::::::, p 1

[}
P2

G3•
G4•

•

s 04

0

G2

o•G5

G6

Cx 1

Gl
Q

P3

cx2

0

s 05

Q

o

s 11

s 06

Legenda

D

Secţiuni şi suprafeţe cercetate

D

Complexe cercetate

Situl arheologic

Stejeri ş

I: Planul general al

PI. III

1:350
săpăturii

l.

2.

3.

5.

4.
Complexul I: 1. Imagine de ansamblu dinspre SE; 2. Detaliu (PI) şi groapa de implantare (G7) din S. OI O;
3. Detaliu (PI) din S. 010; 4. Detaliu (P2) din S. 004; 5. Detaliu (P3) din S.004

PI. IV

1.

2.

3.

Complexul 1: 1. Vedere de ansamblu dinspre SE (la momentul descoperirii); 2. Vedere dinspre sud (detaliu);
3. Fragmente ceramice in situ (detaliu)

PI. V

2.

1.

4.

3.

5.

6.
Complexul 2 (locuinţă de suprafaţă): 1. Imagine de ansamblu dinspre NV; 2. Imagine de ansamblu dinspre SV, la
conturare; 3. Imagine de ansamblu dinspre sud; 4. Imagine dinspre sud (detaliu zona de SV); 5. Profil longitudinal;
6. Profil transversal

PI. VI

1.

2.

3.

4.

Complexul 3 (locuinţă de suprafaţă) : I. Imagine de ansamblu dinspre sud (la conturare); 2. Imagine de ansamblu
dinspre sud; 3. Imagine de ansamblu dinspre SE; 4. Profil transversal

PI. VII

2.

1.

3.

6.

5.

7.
1. Complexul 4, profil; 2. Complexul 4, vas in situ; 3. Cxomplexul 2, groapă de par; 4. Complexul 2, groapă de par;
5. Complexul 3, vatră ; 6. Complexul 3, vatră; 7. Complexul 3, vatră (profil)

PI. VIII

1.

2.

3.

l-3.S. 004, profiluldesud

PI. IX

o fl')'o/>~9';)9~
O

I

~~~~~~~~26

2

~

O

I

-=

·~-JO
S. 004 - profil sud în zona Cx 2
Legendă

~

Sol vegetal

123
li

Nivel de cultură

m
O

Umplutură complex Cx 2 conţinând material ceramic şi chirpici
Steril arheologic (sediment lutos)
Steril arheologic (sediment lutos cu incluziuni calcaroase)

S. 004, profilul de sud al suprafeţei de săpătură cu resturi din locuin ţa de s upra faţă (complexul 2)
S. 005, profilul de nord al suprafeţei de săpătură cu resturi din locuinţa de suprafaţă (complexul 2)

A

G7

p~

A_

-

J

8

•

~~--

Legenda
§]Fragmente chirpici ars

P1

~Ceramică

[QJ Gropi de mici dimensiuni, circulare
[§] Pietre dispuse ca delimitare

B

G7

o
o

G2

G3

-0,60

o

~

Steril arheologic

1

o
G4

-0,20

Umplutura gropii de implantare a menhirului nordic

P2

G5
- 0,60
-0,60

o

1

2

3

o
G6

G1

-0,68

P3

Complexul 1, planul

şi

&

profilul gropii de implantare al pietrei (P 1)

PI. XI

o

~
Vjf)
GJ
G6

~

IV

G4

G1

G2

G5

o

111111111111111111111111111111111~

III

1111111111111111111111111111111111111111111011urut111111111M11
..... 1 l.~

Legenda

-

§El Steril arheologic

o
o

~Chirpici

Umplutura gropii Cx I

Iii:! Fragmente ceramice, greutate

Steril arheologic

~ Gropi de mici dimensiuni , circulare

Complexul l , planul (detaliu)

şi

profilul de vest la

PI.XII

secţionare

~ Piatră

A
[

~-

___ ;z:s

Prnfir:tudinol

~

o

•

•

•

l

B

::J

•

(")

C

"'...,

o

::t1

q
!>)

;:l

A

va::r

,

„...

.A

•

lr

o

....\

00
"

I"..

I
I
I

,.

g

,„.•

%:
o'

00

o

Q

I.

.

'-'
~

•

•

..... _ _ _ _ _

·~-

•

\

b
\

„

o

- -- _,_,-

.6

„

d >~~
Bt.
A

\

o\

~
~)

N•

__ _._,________ ..o..---

B

\'t(

~

~...,,,....

-- -- -

B

\
\
\

Cx2

o
060)

---.....

\

"("'()

\

<>

I

I
I
\

i I

"'...,o<
"'r::.

Legendi

D Umputura locuinţei Cx 2

~a:;---a_

~Vatră
~

-

o

~ Vas

1

~ Lemn ars
~Piatnl

~

D

t:I

B

l~l

ceramic

~ in umplutura gropii Cx 4

2

0

A

Fragmente ceramice

~Chiq1ici

Complexul 2, planul şi profilul (longitudinal şi transversal) locuinţei de suprafaţă;
Complexul 4, planul şi profilul gropii situate la SE de locuinţă (complexul 2)

PI. XIII

O

Steril arheologic

A

~

---~()

Cx3

Legendă

o

r;'Î>

Q)

Umplutura locuinţei

J~IVatră
I0°J51 Fragmente ceramice

o
'"t:I

a
::!l
@

o

t:l

VJ

<

(1)

~

a
to

B

Complexul 3 (locuinţă de

suprafaţă),

PI. XIV

planul

şi

profilul transversal

~Chirpici

D

Steril arheologic

IOI Gropi de par

1.

2.

3.

_

,___ _,.......,5cm

O

Complexul l: 1-3. Fragmente de perete

PI.XV

o

Sem

1.

o

Sem

2.

o

Sem

3.

Complexul 2, material litic: 1-2. Fragmente de

PI. XVI

râşniţe;

3. Lustruitor din piatră

1.

2.

O

5cm

H

H

3.

O

5cm

H

H

4.
Complexul 2, material litic: 1-3. Fragmente de

râşniţă ;

Complexul 4, material litic: 4. fragment de

PI. XVII

râşniţă

2.
O

r-s;;;

3.

____...,

___,

,........__

O

Sem

Sem

5cm

5.
O

Sem

6.

Sem

1-5. Fragmente ceramice (foto); 6. Greutate din lut (foto)

PI. XVIII

~____....,

O
e-

Sem
____,

1.

'I
I

O

2.
1-2. Oale din complexul I

PI. XIX

Sem

____,

j[ ", \
·~

.

3.

;r-~

I

\I

4.

r
/! --

5.

I ~ --

-------.::..

I

-- -

-

6.

))
o

7.

-

I

8.

9.

o

o

~

-~

~

'\~)

11.

10.

,r

I.

~ ~ :~

12.

o

e-

3-12. Oale

PI.XX

Sem
M

l/

1=-=·==t

~--~·- w:-.-..~

,

I

„

o

5cm

___,

M

13.

o

5cm
H

15.

;;::-:- -· -/~
\( , ___
/ _
.,.·· ._ . ·---~I
.

- -~-'

----... _.O

5cm

E

H

16.

o

•,

5cm

17.

18.

o

5cm

/

~

(
'

'

20.

19.

o

5cm

H

21.

13-14. Castroane; 15-16.

Străchini;

17-18.

Ceşti ;

19. Vas miniatural; 20.

PI. XXI

Cană;

21. Greutate

Cercetări

Arheologice, XXI,

Bucureşti,

2014, p. 151-210

UN NOU SIT DE LA SFÂRŞITUL EPOCII BRONZULUI PE VALEA MUREŞULUI MIJLOCIU.
RAPORT PRELIMINAR ASUPRA CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE PREVENTIVE DE LA
AUREL VLAICU-OBREZA

CORINA BORŞ, LUCIANA RUMEGA-IRIMUŞ, VLAD RUMEGA-IRIMUŞ,
SEBASTIAN OOBROTĂ, CĂTĂLIN RIŞCUŢA, COSTIN ŢUŢUIANU

A NEW SITE OF THE LATE BRONZE AGE ON THE MIDDLE

MUREŞ

VALLEY.

PRELIM!NARY REPORT REGARD!NG THE PREVENTIVE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS
AT AUREL VLAICU-OBREZ4

The preventive archaeological research campaign 2012 on the newly discovered site Aurel VlaicuObreza (Hunedoara County) was occasioned by the construction works of Al motorway, developed along
the 4 1h pan-European transportation corridor, runining from West to East along the middle Mureş valley. The
site was preliminary identified in autumn 2008, following the archaeological survey made by a team of the
Museum of Dacian and Roman Civilisation (Deva). Later on, when the exact location ofthe future motorway
was set, a more thorough field survey was undertaken by a team of the National History Museum of
Romania. Still in autumn/winter 2011 the archaeological site was overlapped by an apple trees orchard,
which impacted significantly the site's integrity and stratigraphy, along with an irrigation underground
system (water supply pipes).
The preventive archaeological investigations lasted 6 weeks (July-August 2012) and confirmed an
important presence of archaeological vestiges. Throughout an open area archaeological excavation, between
km 4+900 and km 5+150 ofthe Al motorway, section I was fully investigated an area ofabout !ha, where
133 archaeological complexes (semi-sunken pit dwellings, refuse pits, extraction pits and remains of the socalled "culture layer") were oulined. By opening 7 main trenches (S 001 -S 007 ) was possible to observe the
concentration of archaeological features in the area between km 5+020 and km 5+ 150, further confirmed by
opening of 11 excavation areas (SrSx 1).
The archaeological discoveries made at Aurel Vlaicu - Obreza indicate the existence of a prehistoric
settlement, most probably with a single layer of habitation (significantly disturbed in the upper part). The
absence of certain constructive elements like walls, floor boards, hearths etc. in situ are determining - at least
for the moment - a cautious approach regarding the functionality of the archaeological vestiges. Also worth to
mention the rather small number of pottery found, the high degree of fragmentation of the ceramic material
(except six vessels broken in situ), but the large quantity of animal bones. Since the post-excavation analysis of
the archaeological material is on-going one only can consider certain work hypothesis in regard to the site's
chronology and functionality. Other finds made in here are bronze objects, bone tools (including crenated
scapulae) and fragmentary lithic objects. There have been found a series of fragments characteristic to the
Noua type pottery, and fragments ofblack polished channelled pottery, specific to the early Hallstatt period.
Based on the preliminary post-excavation analysis, the site from Aurel Vlaicu-Obreza is a prehistoric
settlement of the Late Bronze Age I Early Iron Age. Within certain archaeological complexes were found in
association elements typical for the Noua culture (e.g. handles with knobs, crenated scapulae) with black
polished channelled pottery. These discoveries bring new evidence for a much thorough analysis regarding
the transition period of Late Bronze Age to Early Iron Age în south-west Transylvania.
KEYWORDS: Late Bronze Age, Early Hallstatt, Noua culture, Gava culture, Cugir-Band group
CUVINTE CHEIE: Bronz târziu, Hallstatt timpuriu, cultura Noua, cultura Găva, grupul Cugir-Band

INTRODUCERE

Existenţa

sitului de la Aurel Vlaicu - Obreza a fost semnalată iniţial în toamna anului 2008,
în contextul efectuării diagnosticului arheologic preliminar de către o echipă de arheologi de la
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Deva) pe traseul - mai mult sau mai puţin cert la acea dată
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- autostrăzii Al: Orăştie - Sibiu, porţiunea situată în jud. Hunedoara 1• Cu acel prilej, au fost
realizate numai o serie de recunoaşteri de teren - pe o arie cu mult mai extinsă decât variantele de
traseu prezumtiv ale viitoarei autostrăzi -, precum şi o serie de investigaţii documentare (PI. I).
Ulterior, având în vedere definitivarea proiectului viitoarei căi rutiere, o echipă de specialişti din
cadrul Muzeului Naţional de Istorie a României a realizat - în toamna anului 2011 - un diagnostic
teoretic şi de teren, inclusiv o serie de sondaje care să permită o delimitare mai exactă a zonelor cu
2
potenţial arheologic ce urmau să fie direct afectate de construirea viitoarei autostrăzi (PI. V). Cu
acelaşi prilej a fost întreprinsă şi o primă cercetare a surselor documentare geografice şi istoricoarheologice cu privire la arealul în care este amplasat situl în discuţie (PI. II).
Se cuvine menţionat faptul că până în toamna/iama anului 2011 zona sitului era încă
acoperită de o livadă de pomi fructiferi, care a afectat semnificativ configuraţia şi stratigrafia
sitului. De asemenea, în zona sitului a existat anterior şi un sistem de irigaţie cu elemente subterane
(conducte de aducţiune) care a afectat, de asemenea, depunerile arheologice (PI. I, III).
În contextul derulării Programului Naţional de Cercetare „Autostrada" 3 , pornind de la
solicitarea firmei STRABAG S.R.L. adresată Muzeului Naţional de Istorie a României, în prima
parte a trimestrului I al anului 2012, între cele două părţi a fost încheiat un contract de prestare
servicii în vederea efectuării lucrărilor de cercetare arheologică preventivă pe traseul viitoarei
autostrăzi A I: Orăştie - Sibiu, Lot 1: Orăştie - Sebeş (km 0+000-24+ 11 O), în scopul întocmirii
documentaţiilor de specialitate necesare derulării procedurii de descărcare de sarcină arheologică,
în conformitate cu prevederile legale.
Per ansamblu, raportat la întregul lot I al autostrăzii amintite, evaluarea arheologică
(teoretică şi de teren) desfăşurată în perioada octombrie - decembrie 2011, cât şi cercetarea
arheologică preventivă efectuată în perioada lunilor martie - octombrie 2012 au fost realizate în
conformitate cu legislaţia în vigoare privind protejarea patrimoniului arheologic (OG nr. 43/2000
cu modificările ulterioare, OMCC nr. 2392/2004 şi OMCPN nr. 2613/201 I), în baza autorizaţiilor
emise de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, coordonarea generală a proiectului
fiind asigurată de către Muzeul Naţional de Istorie a României, dr. Paul Damian fiind responsabil
de proiect. În ceea ce priveşte situl arheologic de la Aurel Vlaicu -Obreza, echipa de cercetare în
teren a fost coordonată de dr. Corina Borş (responsabil ştiinţific, arheolog specialist), fiind alcătuită
din cinci arheologi, dintre care trei angajaţi contractuali în cadrul Muzeului Naţional de Istorie a
României, respectiv doi arheologi angajaţi permanenţi ai Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane
(Deva), aceştia din urmă fiind cooptaţi în colectivul de cercetare în baza unui contract instituţional
de subcontractare încheiat între cele două muzee amintite 4 .
Cercetările arheologice cu caracter preventiv, efectuate în vara anului 2012, de-a lungul a
şase săptămâni (iulie - august 20 I 2; program de lucru de 1O ore zilnic, 6 zile pe săptămână cu
excepţia zilelor cu intemperii), au confirmat prezenţa substanţială a potenţialului arheologic semnalat
anterior, aducând însă o serie de reconsiderări de ordin cronologic, fiind identificate şi investigate
exhaustiv 133 de complexe arheologice distribuite pe o suprafaţă de circa I, 75 ha, între km 4+900
şi 5+ I 50 ai traseului autostrăzii A I: Orăştie - Sibiu, tronson 1 (km 0-24+000) (PI. III-VI).
În acest context a fost investigată exhaustiv, prin săpătură arheologică de tip „open area
excavation" 5, o suprafaţă de 9.521 m 2 , situată între km 4+900 şi 5+150 ai autostrăzii Al, anume în
ampriza acesteia cu o deschidere de circa 70-75 m. Practic, prin deschiderea a şapte secţiuni
magistrale (identificate cu siglele S001 -S 007 ) s-a putut observa preliminar faptul că vestigiile
arheologice se concentrau preponderent în zona cuprinsă între km 5+020 şi 5+ 150; odată cu
deschiderea suprafeţelor de cercetare (identificate cu siglele S 1-Sx 1) acest fapt a fost clar confirmat.
Riscuţa el a/ii 2011, 62
Damian el a/ii 2012, 280
3
Programul naţional de cercetare amintit a fost instituit prin Ordinul comun nr. 635/2492/20!0 al Ministerului Transporturilor şi
Infrastructurii şi al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, textul integral al documentului legislativ fiind disponibil online la adresa http://www.cimec.ro/Legislatie/Autostrada-65 3-20 I 0-M inisterulTransporturi lorsiln frastructurii. pdf.
4
Borş el a/ii 2013, 211-212
5
Principiul pe care se bazează săpătura de tip „open-area excava/ion" (n.n. săpătură în suprafaţă deschisă) este acela că
astfel, în chip ideal, este investigat întregul sit, prin expunerea, înregistrarea şi îndepărtarea fiecărui „depozit"
arheologic, în mare măsură în ordinea inversă a formării respectivelor depuneri. De exemplu, vezi Drewett 2011, 92-93.
1

2
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Date fiind caracteristicile şi distribuţia complexelor arheologice identificate, a fost posibilă
extinderea săpăturii arheologice spre nord cu circa 15-20 m dincolo de zona de impact propriu-zis
a traseului viitoarei autostrăzi, între km 5+020 şi 5+ 150, până la limita de proprietate rezultată din
exproprierile pentru construirea acestei căi rutiere (PI. V-VI).
Cercetarea arheologică preventivă a sitului în discuţie a urmărit să determine, pe cât mai
mult posibil, natura şi distribuţia spaţială a eventualelor vestigii arheologice în cuprinsul zonei
direct afectate de viitoarele lucrări de construire a autostrăzii amintite. Astfel, pentru atingerea
obiectivelor stabilite prin proiectul de cercetare au fost utilizate diverse metode, tehnici şi bune
practici de specialitate uzuale în domeniul arheologiei preventive şi cercetării de teren care au vizat
salvgardarea prin înregistrare (preservation by record6 ) a contextelor şi vestigiilor arheologice
identificate în cuprinsul sitului în discuţie.
Prezentul articol prezintă o serie de date preliminare generale referitoare la rezultatele
cercetărilor arheologice preventive efectuate în perimetrul sus-menţionat, în vara anului 2012,
respectiv ale analizelor post-săpătură desfăşurate începând din toamna aceluiaşi an şi până în
prezent în legătură cu materialele arheologice descoperite în cadrul sitului Aurel Vlaicu - Obreza.
Facem precizarea că, la data apariţiei acestui articol, este în curs de pregătire publicarea integrală a
rezultatelor cercetărilor arheologice preventive, efectuate în vara anului 2012 în cadrul sitului Aurel
Vlaicu - Obreza, volumul urmând să apară în cadrul seriei monografice editate de Muzeul Naţional
de Istorie a României.

DATE FIZICO-GEOGRAFICE PRIVIND SITUL

Situl arheologic Aurel Vlaicu - Obreza este situat la circa 0,50 km sud de traseul DN 7/E
68, între localităţile Şibot Uud. Alba), spre est şi Orăştie Uud. Hunedoara), spre vest, aproximativ la
limita administrativă dintre cele două judeţe (coordonate: 45°54'37''N I 23°16'40"E). Din punct de
vedere administrativ, situl este localizat pe teritoriul judeţului Hunedoara, unitate administrativteritorială aflată în partea sud-vestică a Transilvaniei şi care ocupă o parte din bazinele hidrografice
ale Mureşului şi Jiului (PI. I).
Din punct de vedere geografic, situl în discuţie se află poziţionat în cuprinsul Culoarului
7
Orăştiei, situat pe cursul mijlociu al Mureşului, între localităţile Sebeş şi Orăştie • Culoarul Orăştiei
este mărginit la nord de Carpaţii Apuseni de sud (Munţii Metaliferi şi Trascăului), iar la sud de
Carpaţii Meridionali (Munţii Şureanu).
Din punct de vedere geologic, teritoriul judeţului Hunedoara suprapune două mari unităţi
tectonice structurale: autohtonul danubian şi pânza getică 8 . Astfel, Carpaţii Meridionali aparţin
zonei cristalino-mezozoice, iar Carpaţii Apuseni de sud zonei sedimentar-vulcanice. Culoarul
Orăştiei are un caracter deluros în partea sa sudică, în vreme ce partea sa nordică este alcătuită din
terase şi lunci9.
În general, sub acest concept se înţelege identificarea şi ~ercetarea exhaustivă a unor situri (vestigii) arheologice,
efectuate în contextul ameninţării integrităţii acestora de către viitoare activităţi de construire sau în cel al realizării unui
studiu de impact asupra mediului (situaţie prevăzută în Convenţia La Valletta şi legiferată în legislaţia românească
referitoare la protejarea patrimoniului arheologic). O asemenea abordare este complementară - după caz, în funcţie de
semnificaţia şi importanta descoperirilor - demersului de conservare in situ a unora dintre vestigii, precum şi cu o serie
de măsuri preventive ce pot fi întreprinse pentru a salvgarda un sit identificat, dar ne-excavat. Conceptul de ,,păstrare
prin inregistrare"/,,salvgardare prin studiu" este relativ nou şi neclar explicitat - pentru moment - în cadrul politicilor
de protejare a patrimoniului arheologic prevăzute de legislaţia românească de specialitate, dar este aplicat, pe scară
largă, în numeroase ţări europene şi în SUA. Pentru mai buna înţelegere a acestui concept în practica arheologică
internaţională vezi: preservation by record - Roskams 2001, 35-36; Grant, Gorin, Fleming 2008, 348; PPGl6,
secţiunea 25; mitigation through data recovery - Neumann, Sanford 2001, 201-242; Greene 2002, 104-105; Grant,
Gorin, Fleming 2008, 30, 348; sauvegarder par / "etude - în sensul dat în Franţa de legea arheologiei preventive,
respectiv Legea nr. 2001-44/2001.
7
Orghidan 1969, 112
8
*** 1982, 513
9
*** 1982, 514
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În ceea ce priveşte reperele hidrografice, zona sitului Aurel Vlaicu - Obreza este mărginită la
nord de valea mijlocie a Mureşului, la est de valea râul Cugir şi la vest de pârâul Vaidei. Situl arheologic
este situat în partea nordică a Dealului Înalt (altitudine maximă 498 m), aparţinând Dealurilor
Subcarpatice Meridionale, fiind situat în zona de contact cu lunca extinsă a Mureşului mijlociu.
Dealurilor înalte din acest areal le corespund solurile brune şi brun-roşcate de pădure, slab
sau puternic podzolite sau podzolite secundar, în vreme ce pe terasele şi dealurile piemontane din
depresiuni sunt frecvente asocierile de cernoziomuri, soluri brune de terasă, solurile brune şi cele
brun roşcate de pădure 10 • De-a lungul văii Mureşului, râu având o luncă extinsă, există soluri
aluviale, gleice şi cernoziomuri levigate.
Micro-zona geografică unde este situat situl este caracterizată printr-un climat continental
moderat de deal.
Deşi documentele cartografice din a doua jumătate a secolului al XVIII-iea nu arată clar
acest lucru, este de presupus că până în a doua jumătate a secolului XX zona sitului va fi fost
acoperită de păşuni şi/sau păduri de foioase, ulterior însă aceasta a fost defrişată pentru practicarea
agriculturii, iar după anii '70 pentru plantarea şi exploatarea unei livezi de pomi fructiferi (meri,
peri) (PI. II).

DA TE ISTORICO-ARHEOLOGICE REFERITOARE LA ZONA LOCALITĂŢII AUREL VLAICU

Cu privire la localitatea Aurel Vlaicu, jud. Hunedoara (denumită în trecut Binţinţi, respectiv
în germană Benzenz sau Benzendorf, iar în maghiară Bencenc), există o serie de semnalări de
interes istorico-arheologic în literatura de specialitate. Este vorba exclusiv de descoperiri
întâmplătoare efectuate în cursul secolului trecut în mai multe puncte din vecinătatea localităţii
amintite. Informaţii destul de generale cu privire la aceste descoperiri se regăsesc şi în Arhiva
Repertoriului Arheologic al României 11 , respectiv în Repertoriul arheologic al judeţului
Hunedoara 12 • Astfel, principalele descoperiri arheologice din vecinătatea sitului cercetat de noi în
vara anului 2012 sunt:
la vest de sat, pe prima terasă de pe malul stâng al Mureşului, a fost indicată existenţa unei
13
aşezări preistorice încadrabilă în perioada timpurie a epocii bronzului ;
din punctul numit După Sat provin materiale ceramice specifice bronzului timpuriu (grupul
14

Copăceni) ;

la est de sat, în apropierea clădirilor IAS au fost semnalate materiale ceramice aparţinând
culturii Wietenberg 15 ;
de la nord de sat, către Mureş, în punctul numit Voievozi, provin o serie de materiale
ceramice aparţinând culturii Wietenberg (începutul fazei a III-a) 16 ;
din zona localităţii, fără alte precizări, provine un vas caracteristic manifestărilor de tip
Balta Sărată 17 ;
din zona localităţii, din inventarul unor complexe, provin o serie de materiale
„barbotinate", asociate, în cazul unui complex cu materiale de tip Band - Cugir (Ha A 1 Ha A2), caracteristice perioadei de la sfârşitul epocii bronzului şi începutul primei epoci a
fierului 18 ;
la sud de sat, în zona căii ferate Arad - Teiuş, cu ocazia unor lucrări la terasament, în anul
1957 a fost descoperit un depozit de bronzuri (constituit dintr-un fragment din partea
10

***

I 980, 33

11

Resursă disponibilă on-line la adresa http://www.cimec.ro/scripts/ARH/RAR-Index/sel.asp (accesat 15.10.2014)

12

RAH 23
Popa '1998, 52
Popa 2011, 168
Andriţoiu 1979, 16
Popa 2011, 21 O, n. 832 cu referinţele bibliografice anterioare
Popa 2011, 220-221
Popa, Totoianu 2010, 187, 208-209, pi. 73/3, 20-22; Popa 2011, 235

13
14
15
16
17
18
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superioară

a unei spade cu limbă la mâner şi o seceră cu cârlig fragmentară), încadrat în
seria Uriu - Domăneşti (Uriu - Opalyi), respectiv databil la nivel de Bz D - Ha A 19 ;
la sud de sat, în punctul Izvorul Rece (în imediata vecinătate a traseului DN 7/E 68), pe o
terasă situată la est de localitate, mărginită la vest de un pârâu şi la sud de calea ferată Arad
- Teiuş, au fost recoltate fragmente ceramice databile în perioada Hallstatt-ului timpuriu şi
epoca romană 20 ;
tot din zona de la sud de sat, în punctul Izvorul Rece (în imediata vecinătate a traseului DN
7/E 68), au fost recent semnalate o serie de materiale hallstattiene timpurii (Ha A) care
provin din două complexe (parţial distruse) ale unei staţiuni preistorice21 ;
din zona localităţii, fără alte precizări, din prima jumătate a secolului XX este menţionată o
ceaşcă databilă în perioada hallstattiană, aflată, cel mai probabil, în colecţiile Muzeului
Brukenthal (Sibiu) 22 ;
la nord de sat, către Mureş, în punctul numit Voievozi (sau Voivoda), există menţiuni
referitoare la vestigii din epoca romană şi post-romană (secolele IV-V) 23 ;
din vatra satului provin o serie de materiale din epoca romană24 ;
hărţile iosefine din a doua jumătate a secolului al XVIII-iea cuprind o serie de menţiuni
despre existenţa unor tronsoane de drum vechi roman (Ramer Weg I Alter Ramer Weg I
Drum Trajan) între actualele localităţi Aurel Vlaicu (fost Binţinţi) şi Gelmar 25 ;
din zona localităţii, probabil fiind găsit chiar în albia râului Mureş (aşadar putând să
provină din amonte), provine un fragment dintr-o buză de cazan medieval (secolele XIXIII), păstrat, cel mai probabil, în colecţiile Muzeului Brukenthal (Sibiu) 26 ;
din zona localităţii, fără alte precizări, provin o serie de materiale medieval timpurii 27 ;
în anul 1291 este atestată delimitarea hotarelor satului Binţinţi (terra Sohtheluk) 28 ;
în hotarul estic al localităţii, către Şibot, este semnalată existenţa unor movile de pământ
(morminte colective), puse în legătură cu marea bătălie de la Câmpul Pâinii din anul
29
1479 .

SCURTĂ PREZENTARE A STRATEGIEI DE CERCETARE ARHEOLOGICĂ

Campania de diagnostic arheologic de teren s-a desfăşurat în toamna anului 2011; cu acest
prilej, între km 4+900-5+ 150, au fost deschise 15 sondaje arheologice (identificate cu siglele S
400-S 405; S 632-S 640) 30 . Situl se află situat pe o terasă cu altitudine medie (circa 420--450 m), în
raza administrativ-teritorială a localităţii Aurel Vlaicu (corn. Geoagiu, jud. Hunedoara). Zona
sitului a fost anterior afectată de o plantaţie de pomi fructiferi (meri) şi de o serie de canale de
aducţiune componente ale unui sistem de irigaţie existent anterior aici, probabil în legătură cu
infrastructura fostei staţiuni de cercetare pomicolă şi plantaţiile de hamei existente încă în anii '90
ai secolului trecut la poalele terasei, spre nord, către traseul DN 7/E 68. De asemenea, la începutul
Rusu 1963, 205; Alexandrescu 1966, 131; Berciu, Popa 1967, 73-84; Petrescu-Dâmboviţa 1977, 52, pi. 22 I I 1-12;
1988-1991, 28; Bratu 2009, 230; Popa, Totoianu 2010, 217
20
Andriţoiu 1979, 15; Giurgiu-Ardeu 1995-1996, 194-195; Popa 2002, 28; Popa 2011, 393, 402
21
Popa, Totoianu 201 O, 203-217 şi urm., 238, 244, 251, 280-282
22
Andrieşescu 1912, 68, nr. 145; Horedt 1944, I 08, nr. 44
23
Andriţoiu 1979, 15-16; Blăjan 1989, 292, 318-319, 330; Popa 2002, 29; Popa 20 I I, 386, 392
24
Popa 2011, 389, 403
25
Popa 2011, 385
26
Popa 2011, 427 cu referinţele bibliografice anterioare.
27
Popa 2011, 432
28
Popa 20 I I, 440, 454, 639
29
Popa 2011, 606, 611-614
30
Pentru informaţii în detaliu vezi documentaţia de specialitate, anume Raport de diagnostic arheologic, realizată de
către Muzeul Naţional de Istorie a României şi predată către Ministerul Culturii - Comisia Naţională de Arheologie şi
Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional a judeţului Hunedoara; un exemplar al acestei documentaţii se
păstrează în arhiva Secţiei de Arheologie Pre- şi Protoistorică, Clasică, Medievală şi Preventivă a Muzeului Naţional de
Istorie a României. Pentru date generale vezi Damian el a/ii 2012, 280.
19

Andriţoiu
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anului 2012 zona estică a sitului a fost parţial afectată de amenajările de şantier pentru construirea
autostrăzii. Din punct de vedere stratigrafic, cu prilejul realizării sondajelor s-a constatat
următoarea situaţie:

nivel de sediment de culoare brună-maronie, cu textură preponderent argiloasă, afânat,
perturbat de lucrările agricole (arătură), strat vegetal actual; dispus de la nivelul actual de
călcare (nivel O) până la cota de -0,30 m;
nivel de sedimente de culoare neagră, compact, lutos, cu fragmente ceramice, pigmenţi de
cărbune, pietricele, oase, chirpici, nivel de cultură, dispus de la adâncimea de 0,30 m până
la 0,55/0,90 m;
nivel de sediment de culoare brun roşiatică, compact lutos, cu fragmente ceramice şi oase
în compoziţie. Acesta este nivelul de la care sunt surprinse complexele, dispus de la
adâncimea de 0,55/0,90 m până la 1,25/1,40 m.
Pe baza observaţiilor efectuate şi a materialului arheologic recoltat cu prilejul realizării
diagnosticului în teren a fost delimitată o zonă de habitat, databilă în epoca bronzului. A fost
identificată preliminar o locuinţă de suprafaţă cu podea, amenajată din pietre de mici dimensiuni şi
o vatră de formă circulară. Totodată au fost recoltate o serie de artefacte (material ceramic), ce se
datează în Hallstatt-ul timpuriu, ceea ce părea să indice posibila existenţă a unui sit
pluristratificat3 1• Concluziile studiilor de diagnostic arheologic (2008, 2011) au fost numai parţial
confirmate - după cum se va vedea în cele ce urmează - de cercetările arheologice preventive din
vara anului 2012.
Odată cu iniţierea cercetărilor arheologice preventive, în primăvara anului 2012, ţinând
cont de natura şi caracteristicile sitului, metodologia de lucru a cuprins patru faze principale: faza
de documentare, faza de evaluare de teren (periegheză în imediata vecinătate a sitului), cea de
cercetare de teren propriu-zisă (săpătură arheologică preventivă) şi cea de analiză şi procesare postsăpătură. Este de remarcat faptul că echipele de lucru şi-au modificat componenţa de la faza de
diagnostic preliminar la cea de diagnostic de teren şi apoi la cea de cercetare arheologică
preventivă. Pe cale de consecinţă, faza de documentare a fost reluată şi aprofundată cu ocazia
cercetărilor din anul 2012. În principal, s-a avut în vedere realizarea unei documentări de arhivă, pe
cât mai completă posibil, cu privire la diversele categorii de surse istorico-arheologice (texte,
fotografii, hărţi, schiţe etc.), respectiv identificarea şi verificarea referinţelor bibliografice
relevante. În mod evident, s-au adăugat examinări ale unor surse cartografice, aerofotografice de
arhivă, dar şi a unor ortofotoplanuri mai recente, precum şi realizarea unor observaţii directe pe
teren (în imediata vecinătate a traseului autostrăzii din zona de referinţă) pentru identificarea altor
perimetre susceptibile să conţină vestigii arheologice, având în vedere semnalările anterioare
cunoscute din bibliografia de specialitate.
Obiectivele campaniei de cercetare arheologică preventivă din vara anului 2012 au constat
în stabilirea limitelor sitului (în special spre vest şi est), identificarea distribuţiei spaţiale, a
caracteristicilor şi elementelor constitutive ale structurilor arheologice, cât şi recuperarea tuturor
artefactelor şi ecofactelor descoperite, dată fiind natura sitului cercetat, anume o zonă de locuire
(aşezare preistorică deschisă, nefortificată), afectată semnificativ în partea superioară a depunerilor
arheologice de intervenţii antropice modeme. Astfel obiectivul principal al colectivului de cercetare
arheologică a vizat cercetarea exhaustivă a tuturor vestigiilor delimitate în zona afectată direct de
lucrările de construire a autostrăzii, dar şi identificarea altor zone cu potenţial arheologic situate în
imediata vecinătate - dar în afara - traseului acesteia.
Principalele constrângeri existente cu privire la derularea cercetărilor arheologice
preventive au fost determinate de actualizarea pe parcurs a proiectului tehnic de construire a
autostrăzii (iniţial limita de expropriere pentru construirea autostrăzii nefiind materializată în
32
teren), condiţiile meteo (perioade de caniculă), calendarul de lucrări arheologice pe acest tronson
şi termenele de lucru.
31

32

Vezi supra n. 30.
Este de remarcat faptul că echipa de arheologi care a efectuat săpături arheologice preventive în cadrul sitului Aurel
Vlaicu - Obreaza (denumit şi sit 2 în cadrul lucrărilor de diagnostic a potenţialului arheologic de-a lungul lotului nr. I
al autostrăzii Orăştie - Sibiu) a fost implicată anterior, în perioada martie - iulie 2012, în cercetarea unui alt sit
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Desigur, odată cu finalizarea cercetării arheologice în teren, cel mai important demers îl
reprezintă procesarea datelor post-săpătură, a datelor referitoare la vestigiile arheologice cercetate33 ,
34
precum şi conservarea-restaurarea şi inventarierea bunurilor arheologice mobile. Dată fiind
amploarea cercetărilor în teren şi natura sitului, cantitatea de material arheologic rezultată este destul
de mare. Ori, în conformitate cu principiile şi practicile ce definesc o cercetare arheologică,
obiectivele strategice referitoare la salvgardarea patrimoniului arheologic în contextul unei abordări
de tip „păstrare prin înregistrare" sunt atinse numai prin derularea adecvată a unor asemenea
activităţi, care vizează evidenţa patrimoniului arheologic mobil (inclusiv clasarea unora dintre
bunurile descoperite) şi valorificarea rezultatelor cercetărilor, în special prin publicarea acestora (prin
articole, studii sau chiar volume cu caracter monografic). Deşi au aproape doi ani de la încheierea
cercetărilor arheologice preventive de la Aurel Vlaicu - Obreza, etapa de procesare post-săpătură a
datelor şi materialelor arheologice s-a putut desfăşura în ritm susţinut datorită faptul că încă din
toamna anului 2012 a putut fi formată o echipă care să gestioneze adecvat aceste descoperiri.

*
**
în ceea ce priveşte gestionarea per ansamblu a proiectelor de cercetare
de amploare din România desfăşurate în ultimii 15 ani este mult prea puţin
acordată importanţa cuvenită - în termeni de timp şi resurse alocate, deopotrivă umane şi financiare
- acestei etape fundamentale a procesării post-săpătură, care reprezintă chiar esenţa unei strategii
eficiente de protejare a patrimoniului arheologic prin demersuri de tip „salvgardare prin
înregistrare/studiu"35 • Acest fapt se datorează, pe de o parte, subestimării a priori a importanţei şi
complexităţii descoperirilor care pot să survină cu prilejul unor asemenea săpături de mari
dimensiuni (determinate de însăşi caracteristicile proiectelor de dezvoltare a infrastructurii rutiere),
iar pe de alta imobilismului şi neacceptării reformării sistemului bugetelor instituţiilor publice (în
special muzee) în sensul unor planificări multianuale (existente la nivel Uniunii Europene),
respectiv al abordării proiectelor de arheologie preventivă de către conducerea unora dintre aceste
instituţii ca fiind surse majore de completare a alocaţiilor bugetare tot mai reduse asigurate de
administraţia centrală (ministerele de resort). Astfel, se ajunge adesea ca proiectele de arheologie
preventivă derulate în România - în ultimul deceniu şi jumătate - să prevaleze din raţiuni
pecuniare, pierzându-se din vedere - la nivel general - potenţialul lor evident de a îmbogăţi
patrimoniul colecţiilor muzeale şi de a aduce noi date şi cunoştinţe despre trecutul mai apropiat sau
mai îndepărtat; astfel, sensul şi rolul arheologiei preventive 36 în ansamblul ei sunt diluate şi
deturnate, aceasta devenind - destul de frecvent - doar suma unor recuperări de material arheologic
şi sursă de venit suplimentară la nivel instituţional. Deopotrivă sunt ignorate - în multe cazuri responsabilităţile pe care instituţiile organizatoare ale unor asemenea cercetări le au prin lege faţă
Din

păcate,

arheologică preventivă

preistoric situat pe traseul aceluiaşi tronson al autostrăzii, între km 14+ I 00-14+500, sit hallstatian cunoscut astăzi sub
denumirea Tărtăria - Podu Tărtăriei vest.
33
Procesarea post-săpătură a datelor şi materialelor arheologice este, în chip firesc, un demers colectiv, realizat după cum
urmează: organizarea şi digitizarea arhivei documentare de cercetare & baza de date - Corina Borş, Luciana Rumegalrimuş, Vlad Rumega-Irimuş; topografie arheologică şi cartări - Vlad Rumega-lrimuş; triere material ceramic Luciana Rumega-Irimuş, Vlad Rumega-Irimuş, Marius Streinu (trim. 1/2013), Mihaela Golea (trim. 1/2013); studiu
ceramică - Corina Borş, Luciana Rumega-lrimuş; studiu piese de metal - Corina Borş; evidenţă materiale arheologice
- Corina Borş, Vlad Rumega-Irimuş, Marius Streinu (trim. 1/2013), Mihaela Golea (trim. 1/2013); desen material
arheologic - Simona Movilă, Luciana Rumega-lrimuş, Sebastian Dobrotă (trim. IV/2012); fotografii piese arheologice
- Luciana Rumega-lrimuş, Vlad Rumega-lrimuş.
34
Dorim şi pe această cale să mulţumim în mod deosebit doamnelor Gabriela Dragomir şi Ileana Zahariade - restauratori
ceramică, domnilor Francisc Dozsa şi Alexandru Dozsa - restauratori metal şi mai tinerilor lor colaboratori: Mădălina
Voicu, Radu Bălănescu, Mihai Duca şi Paul Popa pentru activitatea lor desfăşurată în legătură cu restaurarea lotului de
material arheologic provenit din situl Aurel Vlaicu - Obreza.
35
Vezi în acest sens definiţia noţiunilor de „preservation by record'', utilizată în mediul arheologic anglo-saxon, respectiv
cea de ,,sauvegarder par /'etude", cu care se operează în cazul arheologiei preventive din Franţa; Borş 2014, 90-105,
cu bibliografia străină de referinţă. În primul rând, arheologia preventivă trebuie înţeleasă ca fiind un demers
responsabil, ce implică o multitudine de competenţe şi responsabilităţi; vezi în acest sens o recentă sinteză asupra mai
multor puncte de vedere referitoare la arheologia preventivă din Franţa, Aubin, Mandy 2014.
36
Aubin 2014, 15-25
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de gestionarea
în bune condiţii şi conform standardelor de bună practică uzuale la nivel
37
european - a bunurilor de patrimoniu arheologic astfel descoperite, respectiv restaurarea şi
conservarea acestora, urmate de valorificarea lor din punct de vedere ştiinţific şi muzeal, dar şi în
interes public.

*

**
Pentru a obţine o imagine cât mai pertinentă referitoare la stratigrafia generală a sitului de
la Aurel Vlaicu - Obreza, prima fază a cercetării arheologice preventive a vizat deschiderea a cinci
secţiuni magistrale (identificate cu siglele S001 -S 005 ) situate - aproximativ - de-a lungul axului
median al autostrăzii. De asemenea, pentru delimitarea certă a sitului au fost deschise o serie de
suprafeţe de cercetare (identificate cu siglele S1, S11 , S111 , Svi, Sv 11 şi Sx 1). Astfel a putut fi clar
stabilită absenţa oricăror structuri arheologice în partea vestică a zonei de interes, anume
aproximativ între km 4+860 şi 5+020 (PI. V-VI). Pe cale de consecinţă, datele obţinute prin
diagnosticul de teren din toamna anului 2011 şi prima etapă a cercetării din campania 2012 (a doua
jumătate a lunii iulie) au putut fi coroborate mai exact, indicând în mod evident o concentrare a
locuirii preistorice în zona estică a sitului, către pantele de nord-est şi est ale platoului pe care
acesta este situat. Foarte probabil locuirea preistorică va fi existat şi la est de km 5+ 150, dar această
zonă a fost anterior (înainte de începerea cercetărilor arheologice preventive) afectată de sistemele
de irigaţii şi lucrările de amenajare a şantierului de construire a autostrăzii.
Într-o a doua etapă, pornind de la observaţiile preliminare efectuate pe profilele
longitudinale ale secţiunilor magistrale S004 şi S005 , strategia de săpătură a vizat deschiderea unor
noi suprafeţe de cercetare (identificate cu siglele S1v, Sv, Svm, S1x, Sx) pentru identificarea şi
delimitarea complexelor arheologice. Stratigrafia generală a sitului a fost completată cu o serie de
observaţii efectuate pe profilele transversale ale suprafeţelor de cercetare situate între km 5+020 şi
km 5+ 150, de o parte şi de alta a axului autostrăzii. Au putut fi astfel înregistrate o serie de
observaţii de detaliu în ceea ce priveşte stratigrafia sitului în zona cu concentraţie maximă de
vestigii arheologice.
Ţinând cont de situaţia existentă în teren, săpăturile arheologice au fost organizate printr-o
cercetare în suprafaţă (open area excavation), într-o abordare metodologică adaptată unei serii
întregi de factori. Pe întreaga porţiune cercetată din situl Aurel Vlaicu - Obreza, datorită termenelor
contractuale, dar ţinând seama şi de observaţiile stratigrafice, decaparea s-a efectuat mecanic
utilizând trei excavatoare, toate prevăzute cu cupă lisă (de taluz), fapt care a permis obţinerea unor
răzuieli cu acurateţe suficientă pentru a identifica şi delimita complexele. Având în vedere
observaţiile realizate în secţiunile magistrale de sondaj, a fost decapată întreaga suprafaţă a sitului
aflată pe traseul autostrăzii până la limita nordică de expropriere, păstrând diverşi martori
stratigrafici, ulterior demontaţi, care separau iniţial suprafeţele de cercetare.
În general, contextele au fost delimitate mai ales către limita dintre stratul de sol negru şi
depunerea de argilă galbenă. De remarcat faptul că în puţine cazuri complexele se conturau imediat
sub stratul vegetal, dată fiind perturbarea generală de plantarea şi, ulterior, dezafectarea livezii. În
stratul negru, în lipsa materialului sau lentilelor de cenuşă sau de argilă din umplutură, a fost destul
de dificil să poată fi delimitată forma gropilor. S-au conturat astfel aşa-numite resturi de strat de
cultură, unde existau concentrări de material ceramic fragmentar, acestea fiind săpate manual.
Stratul vegetal, având grosimi diferite în diverse porţiuni ale sitului, a fost decapat exclusiv cu
mij Joace mecanice. S-a încercat - pe cât posibil - reducerea perioadei dintre identificarea
complexelor în urma decapării mecanice şi cercetarea lor propriu-zisă. Astfel, toate
complexele/contextele arheologice identificate au fost săpate manual, cu efectuarea ritmică a
observaţiilor şi înregistrărilor arheologice şi topografice. Metoda folosită pentru delimitarea
complexelor a constat în serii de răzuieli succesive realizate manual, care au urmat decapării
solului vegetal actual cu mijloace mecanice, sub strictă supraveghere arheologică.
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După

delimitare, complexele au fost identificate cu siglă de complex şi au fost descrise
preliminar. Odată conturate, complexele au fost mai întâi fotografiate, apoi desenate la scara l/20,
cu excepţia unor detalii precum dispunerea obiectelor în umplutura unor gropi, care au fost
înregistrate la scara 1/1 O. În acelaşi timp, localizarea complexelor a fost înregistrată cu staţia totală,
datele fiind ulterior integrate în planul general de către un arheolog din echipa de cercetare 38 ; s-a
încercat, pe cât posibil, asigurarea unui schimb constant de date cu echipa topografică pusă la
dispoziţie de către Beneficiar. Etapa următoare a cercetării a constat în secţionarea complexelor. Pe
întreaga suprafaţă cercetată a sitului au fost descoperite mai multe tipuri de complexe, aparţinând
habitatului preistoric: posibile bordeie/locuinţe semi-adâncite (poate mai corect spus construcţii
semi-adâncite), gropi menajere (structuri de tip refuse pit), gropi de provizii şi gropi fără
funcţionalitate certă. S-a încercat, pe cât posibil ca gropile să fie secţionate de-a lungul diametrului
maxim; în general, s-a urmărit săparea lor pe contur. După înregistrarea prin fotografiere şi desen a
profilului, s-a procedat la săparea celeilalte jumătăţi a gropilor.
Pentru gestionarea eficientă a datelor, inclusiv pentru introducerea acestora în proiectul
GIS, au fost utilizate - încă de la începerea săpăturii - fişe standard pentru unităţile de săpătură,
complexe arheologice şi material special (vase întregi/întregibile, piese de metal, piatră prelucrată
etc.). De asemenea, în ceea ce priveşte modalitatea de înregistrare a informaţiilor, au fost folosite
metode descriptive uzuale în arheologie, texte descriptive, desene - grund şi profil, fotografii,
măsurători altimetrice şi topografice etc. Astfel, au fost realizate planuri şi profile (generale şi de
detaliu), cât şi fotografii în format digital pentru diferitele stadii de cercetare ale complexelor
(conturare/secţionare/finalizare).
Ţinând cont de toate acestea, la încheierea cercetărilor de teren - desfăşurate pe o perioadă
de aproximativ o lună şi jumătate acoperind o suprafaţă de aproximativ 1,75 ha, din care circa 1 ha
reprezentând săpătură arheologică în suprafaţă deschisă - s-a trecut la următoarea etapă, anume cea
a procesării post-săpătură a datelor şi materialelor arheologice.

*

**
Cercetarea arheologică în general, şi cu atât mai mult cea preventivă de amploare, necesită
gestionarea şi documentarea cu acurateţe şi precizie, într-un mod standardizat, a datelor înregistrate
în teren; acestea cuprind descrierea complexelor/structurilor/contextelor arheologice, documentarea
fotografică a acestora şi întocmirea unor planuri şi hărţi care să ilustreze cât mai corect situaţia din
teren 39 . Cartarea (transpunerea prin simboluri grafice şi prin culori convenţionale, pe hărţi
topografice) reprezintă cea mai fidelă şi precisă modalitate de înregistrare a datelor spaţiale 40 ,
devenind tot mai accesibilă şi utilizată în domeniul arheologiei în ultimele decenii. Întregul demers
este facilitat de utilizarea Sistemelor Informaţionale Geografice 41 ( Geographical Information
System - GJS), care permit introducerea, arhivarea, gestionarea şi analiza unor informaţii raportate
la coordonate geografice, cu ajutorul calculatorului. Un mare beneficiu al acestei aplicaţii îl
reprezintă posibilitatea de a actualiza constant baza de date asociată, păstrând atât informaţiile
vechi, cât şi cele noi.
Odată cu începerea săpăturilor arheologice din situl Aurel Vlaicu - Obreza, o echipă
topografică, pusă la dispoziţie de către Beneficiar, a efectuat toate ridicările topo în cadrul sitului
menţionat, ca mai apoi să poată fi integrate toate informaţiile înregistrate, pentru procesarea datelor
post-săpătură într-o manieră accesibilă şi bine organizată. Obiectivul principal al acestui demers a
vizat înregistrarea în Proiecţia Stereografică 1970 (Stereo 70) a tuturor unităţilor de săpătură
(secţiuni magistrale, suprafeţe de cercetare) şi a structurilor arheologice investigate utilizând o
staţie totală, conform cerinţelor formulate de arheologii din cadrul echipei de cercetare în teren.
Încă de la bun început, echipa de arheologi şi echipa de topografi a Beneficiarului, au agreat
Este de remarcat faptul că echipa de cercetare a sitului Aurel Vlaicu - Obreza a avut un atu deosebit prin expertiza
domnului Vlad Rumega-lrimuş în domeniul topografiei arheologice.
39
Drewett 20 I I, 54
40
Renfrew, Bahn 2008, 90
41
Renfrew, Bahn 2008, 92-95; Westcott, Brandon 2000, 1-2; Drewett 2011, 54-68

38

159

CORl.\'A BORS. LUC/A.\'A RUMEuA-IR/,\1LS. VLAD RLMEuA-IRIMUS. SEBASTIA.\' DOBROT.-i, CiT!{LI.\' RISCUŢA, COSTI.\ ŢUŢUA\'L'

modalitatea de înregistrare şi schimb de date. Astfel, datele au fost măsurate constat, la intervale de
aproximativ 3--4 zile (cu excepţia primei săptămâni de săpătură), coroborat cu predarea rezultatelor
brute către echipa de arheologi în săptămâna imediat următoare efectuării măsurătorilor. În cadrul
echipei arheologice, responsabilul ştiinţific al şantierului a desemnat - ţinând cont de competenţa în
domeniu - un arheolog care a asigurat verificarea şi integrarea datelor42 • Într-o primă fază s-au
înregistrat doar unităţile de săpătură (secţiuni magistrale şi suprafeţe de cercetare), pentru ca odată
cu dezvoltarea în suprafaţă a săpturii să fie înregistrate şi complexele/contextele arheologice. În
privinţa complexelor şi a materialul special, s-a avut în vedere colectarea datelor într-o manieră cât
mai accesibilă şi inteligibilă. Astfel, pentru înregistrarea precisă a conturului complexelor
investigate s-au înregistrat de la 2 până la 4 puncte 43 , iar pentru materialul special câte unul. Toate
datele obţinute, prelucrate şi interpretare, au fost suprapuse pe diverse suporturi cartografice,
precum aşa-numitele „hărţi austriece" (191 O, scara 1:200.000) 44 , Planurile directoare de tragere
(perioada interbelică, scara 1: 100.000)45 , hărţile sovietice (perioada comunistă, scara 1:50.000 şi
1: 100.000)46 , Harta Geologică a României (mijlocul anilor '60, scara 1:200.000)47 şi, într-o anumită
măsură, pe ortofotoplanuri (furnizate de Beneficiar), pentru a urmări evoluţia în timp a peisajului şi
construcţiile care ar fi putut afecta situl de-a lungul anilor.

DA TE PRIVIND STRATIGRAFIA GENERALĂ A SITULUI

Referitor la porţiunea investigată din situl Aurel Vlaicu - Obreza, în campania arheologică
a anului 2012, a putut fi stabilită următoarea succesiune stratigrafică:
primul nivel (de la suprafaţa actuală de călcare), este reprezentat de solul vegetal identificat prin sigla (1) 48 ; acesta diferă de la o zonă la alta a sitului fiind nivelul cel mai
puternic afectat de intervenţiile antropice contemporane (livada de pomi fructiferi, lucrările
agricole moderne etc.); acesta a fost observat între cota O (nivelul actual de călcare) şi
adâncimea de O, I O m şi până la --0,40 m, variind în diversele porţiuni ale sitului; pe toată
suprafaţa sitului, în acest nivel s-au observat fragmente ceramice, oase şi chirpici amestecate,
dar şi multe rădăcini de pomi în urma defrişării zonei; materialele arheologice (în special
ceramica) datează din diverse epoci istorice (preistorie - epoca bronzului şi până în perioada
medievală - fragmente de ceramică smălţuită, secolele XVI-XVII (?) şi chiar material modern);
cel de-al doilea nivel are o grosime constantă între 0,30 şi 0,40 m, reprezentând un strat de
pământ negru (2), compact, foarte uscat datorită pătrunderii aerului în spaţiile din care au fost
extrase rădăcinile pomilor; a fost observat între --0, 10/--0,40 m şi până la --0,40/--0,80 m; acest

Această decizie a fost luată pornind de la standardele de bună practică utilizate la nivel european în ceea ce priveşte
arheologice preventive, prin punerea în practică a principiului „salvgardării prin înregistrare".
43
Pentru exemplificare, modalitatea de lucru în cadrul cercetărilor arheologice preventive derulate în cadrul sitului Aurel
Vlaicu - Obreza, a fost următoarea: în urma secţionării unui complex a rezultat o axă A-B, care a fost folosită
deopotrivă pentru desen şi ridicare topografică, caz în care punctele A şi B au fost măsurate de la nivelul de conturare şi
conţin coordonatele x, y, z (unde z reprezintă cota raportată la nivelul mării). Utilizând programul QuantumGIS
(program open-source, care nu necesită licenţă), s-au încărcat punctele A, B, planul scanat al complexului şi s-a
procedat la georeferenţierea celui din urmă (unde punctul A de pe desen corespunde cu punctul topografic A etc.).
Digitizarea s-a făcut manual, pentru fiecare complex în parte (utilizând „layere" şi transpunerea cât mai fidelă în format
digital a conturului complexului).
44
Resursă cartografică disponibilă on-line la http://earth.unibuc.ro/download/harile-austriece-19 I O-reproiectate-instereo70 (accesat la 09.06.2013)
45
Resursă cartografică disponibilă on-line la http://earth.unibuc.ro/download/planurile-directoare-de-tragere (accesat la
09.06.2013)
46
Resursă
cartografică
disponibilă
on-line
la
http://earth.unibuc.ro/download/hartile-sovietice-50k;
http://earth.unibuc.ro/download/hartile-sovietice- I- I OO-OOO-reproiectate-in-stereo70 (accesat la 09.06.2013)
47
Resursă cartografică disponibilă on-line la http://earth.unibuc.ro/download/harta-geologica-a-romaniei-scara-1-200-000
(accesat la 09.06.2013)
48
Sigla (I) coincide cu numerotarea utilizată la legenda planşelor pentru profilele magistrale înregistrate pe latura nordică
a suprafeţei de cercetare identificate cu sigla Sv, pe o lungime de circa 90-100 m; similar pentru siglele utilizate pentru
nivelurile (2), (3) şi (4).
42

destăşurarea cercetărilor
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nivel este neuniform pigmentat cu chirpici şi conţine o cantitate mare de material arheologic,
atât din perioada preistorică/antică, dar şi din epoci mai recente;
cel de-al treilea nivel este reprezentat de resturile stratului de cultură (preistoric), în acest
context (3) fiind identificate, la diferite adâncimi sau chiar la baza sa majoritatea complexelor
arheologice; acest strat are o grosime de aproximativ 0,30 m în părţile de vest şi de est ale
sitului, în vreme ce între km 5+040 şi 5+085/5+090 s-a observat o alveolare accentuată
(viroagă?), care pe alocuri atinge adâncimea de 1,80 m de la nivelul actual de călcare, având
circa 1 m grosime; este caracterizat de un sol brun-cenuşiu, amestecat cu chirpici, cărbune şi
cenuşă (3), dar cu mai puţin material arheologic comparativ cu nivelul (2); în suprafaţa de
cercetare Sv unele complexe au apărut aproximativ la jumătatea acestui nivel, făcând destul de
dificilă conturarea gropilor în contextul asemănării de culoare şi textură a umpluturilor gropilor
cu stratul preistoric; chiar şi acest nivel este - în unele locuri - afectat de fosta livadă ce a
existat aici, însă în mai mică măsură comparativ cu nivelurile (1) şi (2);
ultimul nivel (4), steril din punct de vedere arheologic este constituit de un sol de culoare
galbenă, care are o consistenţă diferită în funcţie de caracteristicile terenului; în jumătatea de est
a sitului, acesta coincide cu un strat nativ de pietriş şi calcar, în vreme ce în partea centrală are o
consistenţă nisipoasă, iar în partea de vest (unde complexele apar mult mai sus) este lutos; acest
nivel s-a putut observat la adâncimi variind de la 0,80 m până la 2,00 m de la nivelul actual.
Aşa cum s-a menţionat anterior, profilele longitudinale ale secţiunilor magistrale şi ale
suprafeţelor de cercetare deschise au permis observarea a trei straturi, de grosimi variabile, în
funcţie de configuraţia terenului. A vând în vedere diversitatea lor pe întreaga suprafaţă a sitului, a
fost ales pentru exemplificare profilul nordic al suprafeţei de cercetare S 1x, pornind de la km 5+020
şi până la km 5+ 114, totalizând 94 de metri liniari (PI. VII).
Date fiind caracteristicile sitului (stabilite odată cu deschiderea secţiunilor magistrale S003 S005 pe direcţia V-E), timpul (circa şase săptămâni, program de lucru de şase zile pe săptămână, 10
ore zilnic) şi logistica avută la dispoziţie (echipă de muncitori cu un efectiv mediu de circa 30-35
persoane, trei excavatoare cu cupă de taluz lată şi trei camioane) s-a optat pentru efectuarea
decapării exclusiv cu mijloace mecanice (pe direcţia E-V, mai întâi în zona situată la sud de axul
autostrăzii şi apoi în cea situată la nord de acesta). De asemenea, cunoscând faptul că situl a fost
afectat anterior de existenţa livezii şi a sistemului de irigaţie, s-a optat pentru decaparea nivelului
(2) - vezi mai jos detalii - tot cu mijloace mecanice, sub strictă supraveghere arheologică.
Astfel a fost posibil ca - în timpul avut la dispoziţie şi cu logistica existentă - nivelul (3) vezi mai jos detalii - şi complexele arheologice să fie săpate manual, până la nivelul solului viu. De
asemenea, în aceste condiţii a fost posibilă extinderea cercetării în partea de nord şi nord-est a
sitului, cu circa 15-20 m faţă de expropriere propriu-zisă, între km 5+020 şi 5+ 150. Astfel, toate
complexele/contextele arheologice identificate au fost săpate manual, cu efectuarea ritmică a
observaţiilor şi înregistrărilor arheologice. Metoda folosită pentru delimitarea complexelor a
constat în serii de răzuieli succesive, care au urmat decapării nivelurilor (1) şi (2) cu mijloace
mecanice, sub strictă supraveghere arheologică.

SCURTĂ PREZENTARE A DESCOPERIRILOR ARHEOLOGICE

Într-o descriere preliminară succintă, descoperirile arheologice provenite din cadrul sitului
de la Aurel Vlaicu - Obreza aparţin unei locuiri/aşezări preistorice deschise. Absenţa unor elemente
constructive de tipul pereţilor, podinelor, vetrelor etc. in situ în majoritatea complexelor cercetate
ne fac să fim rezervaţi - cel puţin pentru moment - în stabilirea funcţionalităţii certe a structurilor
investigate, cu o serie de excepţii care vor fi prezentate mai jos. Este de remarcat numărul destul de
redus al materialelor ceramice din inventaru\ complexelor, dar şi gradul mare de fragmentaritate al
acestora. În egală măsură trebuie menţionat faptul că a fost descoperită - atât în strat, cât şi în
inventarul gropilor - o cantitate relativ mare de oase de animal. Coroborarea acestor aspecte
constituie unul din temeiurile care susţin ipoteză că situl de Aurel Vlaicu - Obreza este o staţiune
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arheologică

ce se adaugă repertoriului de descoperiri al culturii Noua. Alţi doi factori de natură să
determine o abordare prudentă în ceea ce priveşte încadrarea cronologică a sitului şi
funcţionalitatea complexelor cercetate sunt gradul mare de perturbare antropică contemporană a
depunerilor arheologice superioare şi stadiul preliminar al procesării post-săpătură a materialului.
Totuşi, în stadiul actual de analiză a materialului arheologic descoperit pot fi formulate
consideraţii preliminare asupra categoriilor funcţionale ale structurilor cercetate. Astfel, per
ansamblu complexele arheologice cercetate se încadrează în următoarele categorii: bordeie/locuinţe
adâncite, gropi menajere (structuri de tip refuse pit), gropi de provizii şi gropi fără funcţionalitate
certă (unele dintre acestea putând fi simple gropi de lut), respectiv rest de strat de cultură.
Este de remarcat cantitatea relativ importantă de material osteologic faunistic prelevat din
inventarul complexelor, respectiv pentru 90 dintre acestea dintr-un total de 133 de
complexe/contexte cercetate. Altfel spus 67,66% sau 2/3 dintre complexele investigate au furnizat
probe osteologice, acestea fiind în prezent în curs de analiză şi determinare pentru elaborarea unui
studiu arheozoologic 49 .
Cercetarea arheologică efectuată în perioada iulie - august 2012 pe traseul autostrăzii Al:
Orăştie - Sibiu, în raza satului Aurel Vlaicu (corn. Geoagiu, jud. Hunedoara), punct Obreza, a
condus la investigarea completă a zonei sitului arheologic A I - OS I I sit 2 (km 4+900-5+ 150)
afectată de lucrările de construire a autostrăzii Al, respectiv a unei porţiuni situate la nord de
aceasta, astfel fiind delimitate şi cercetate 133 complexe arheologice. În condiţiile şi circumstanţele
prezentate a fost cercetat integral tot perimetrul care urma să fie afectat de lucrările de construire
ale autostrăzii Orăştie - Sibiu. Analiza distribuţiei spaţiale a complexelor arheologice şi
observaţiile stratigrafice indică în mod cert că situl este numai parţial afectat de construirea
autostrăzii, astfel că la nord şi sud de traseul acesteia rămân porţiuni care vor putea fi investigate
prin cercetări arheologice cu caracter sistematic (PI. VI, XXV, XXVI).
Cercetarea arheologică preventivă a confirmat numai parţial datele preliminare obţinute
prin studiile de diagnostic arheologic (teoretic şi de teren) din anii 2008 şi 2011. Astfel, în cazul de
faţă este vorba despre un sit cu un singur nivel de locuire (şi nu pluristratificat aşa cum s-a
considerat anterior, în momentul redactării raportului de diagnostic), depunerea arheologică fiind
semnificativ perturbată de intervenţii antropice recente (o fostă livadă şi un sistem de irigaţii cu
elemente subterane); observaţiile stratigrafice şi materialul arheologic descoperit (preponderent
ceramică) nu susţin ipoteza, formulată prin studiul de diagnostic din toamna anului 2011, conform
căruia situl ar fi unul pluristratificat, cu niveluri de locuire aparţinând sfârşitului epocii bronzului şi
perioadei timpurii a primei epoci a fierului 50 • Recunoaşterea pe teren efectuată la nord şi sud de
traseul viitoarei autostrăzi, pe de o parte în zona dintre traseul autostrăzii A I şi actualul traseu al lui
DN7, respectiv zona livezii şi terenurilor agricole aflate la sud de traseul autostrăzii, coroborate cu
observaţiile stratigrafice şi planul general al descoperirilor din porţiunea cercetată a sitului au oferit
indicii semnificative privind faptul că vestigiile staţiunii preistorice de la Aurel Vlaicu - Obreza
există şi în afara perimetrului investigat prin cercetări arheologice preventive de amploare în vara
anului 2012.

*
**
În continuare, ţinând cont de amploarea descoperirilor arheologice efectuate în cuprinsul
sitului Aurel Vlaicu-Obreza, cât şi de stadiul preliminar al analizei post-săpătură a datelor şi
materialelor arheologice, respectiv al restaurării loturilor de ceramică şi piese din metal sunt
prezentate preliminar, pentru exemplificare, o serie de date cu privire la unele complexe
arheologice.

Studiul arhezoologic al materialului faunistic provenit din situl Aurel Vlaicu - Obreza este în desfăşurare, fiind realizat
de către dr. Adrian Bălăşescu şi dr. Valentin Radu, din cadrul Seqiei de Investigaţii a Muzeului Naţional de Istorie a
Românei, cărora le mulţumim şi pe această cale pentru demersul lor.
50
Vezi supra n. 30.
49
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Complexul 012 (dimensiuni: Dmax = 2,80 m; ad.= 1,00 m51 ) (PI. IX, XVll/2-3, XXXIA/4,
XXXIB/1-2)
Complex de mari dimensiuni care s-a conturat sub forma unei pete cenuşii (relativ
circulară) după decaparea stratului vegetal. Umplutura gropii constă din pământ cenuşiu, cu
consistenţă făinoasă (prăfoasă, pulverulentă), mai multe lentile de cenuşă, urme de chirpici şi
cărbune, mai multe pietre. La bază se află un strat de pământ brun-cenuşiu, uşor mai compact decât
restul umpluturii, amestecat cu galben şi cenuşă. Probabil iniţial aceasta a fost o locuinţă adâncită
(bordei), păstrându-se o nişă cruţată în pământ de jur-împrejurul gropii, la circa 0,20/0,30 m
adâncime faţă de nivelul de conturare. Ulterior va fi fost incendiată şi re-utilizată ca groapă
menajeră. Au fost descoperite numeroase fragmente ceramice (unele tipice), bucăţi de lipitură, un
fragment de râşniţă, scoici şi oase de animal. De remarcat asocierea de material ceramic de tip
Noua (toartă cu buton) cu material ceramic cu decor canelat.
Complexul 017 (dimensiuni: 2,90 x 2,50 m; ad.= 1,20 m) (PI. X, XXVII/6)
Acest complex de mari dimensiuni care s-a conturat ca o pată aproximativ circulară de
culoare brun-cenuşie. Date fiind caracteristicile, este probabil ca această groapă să fi fost o locuinţă
adâncită, având mai multe trepte la jumătatea adâncimii sale pe laturile de NV şi SE. Pornind de la
nivelul inferior al „treptelor", groapa se cuptorea puternic de jur-împrejur. La bază groapa era
umplută cu un strat de pământ brun-cenuşiu, uşor compact, amestecat cu lentile de galben şi calcar,
dar fără alţi pigmenţi. Ulterior groapa pare să fi fost utilizată ca groapă menajeră, umplutura sa în
partea superioară constând din pământ de culoare cenuşie, cu consistenţă făinoasă (prăfoasă,
pulverulentă), cu mai multe lentile de galben (colmatări) pe margini şi mai multă cenuşă spre bază.
Din inventarul acestui context fac parte numeroase fragmente ceramice (între care şi câteva
fragmente cu decor tipic, posibil aparţinând fazei târzii a grupului Balta Sărată ?), lipitură de
chirpici şi oase de animale, atât arse cât şi nearse.
Complexul 019 (dimensiuni: 1,80 x 1,40 m; ad.= 0,60 m) (PI. XI)
Latura de NV a complexului a fost vizibilă iniţial în sondajul S004, respectiv pe profilul de
sud al acestuia fiind vizibile, la circa -0,40 m faţă de nivelul actual de călcare, mai multe bucăţi de
lipitură (vatră/perete), dispuse compact într-un sol cenuşiu pigmentat cu urme de chirpici şi
cărbune. La secţionarea complexului s-a putut observa că groapa avea formă ovală în plan şi
aproximativ cilindrică în secţiune (având pereţii relativ verticali). Umplutura gropii constă într-un
număr foarte mare de fragmente consistente de lipitură (unele cu impresiuni) de vatră sau bucăţi de
pereţi (posibil de la o locuinţă sau un cuptor) provenind de la o structură dezafectată, ale cărei
resturi au fost aruncate în mod deliberat. Astfel groapa poate fi considerată ca o groapă menajeră.
De asemenea din umplutura gropii au mai fost recoltate câteva fragmente ceramice de mici
dimensiuni, atipice, şi o lupă/turtă de bronz (?).
Complexul 041 (dimensiuni: 2,40 x 2,20 m; ad. = 1,35 m) (PI. XII, XXVIII/5,
XXXIA/12)
Acest complex de mari dimensiuni s-a conturat ca o pată de formă circular neregulată, de
culoare cenuşie, fiind observată distinct la nivelul solului galben, steril - nivel (4). Aproximativ la
0,80 m adâncime în partea de nord groapa are o treaptă. Cu circa 0,20/0,40 m mai jos de acest nivel
interior, groapa se cuptoreşte uşor la bază având în partea sa inferioară un strat de pământ brun
cenuşiu amestecat cu calcar, care însă nu mai conţine material arheologic (posibil strat natural ?).
Umplutura gropii consta din pământ cenuşiu cu urme de chirpici şi cărbune, dar şi multiple lentile
de pământ galben. Din inventarul complexului provin fragmente ceramice, mai multe bucăţi de
chirpici/lutuială făţuită (dintre care unele cu amprente) şi oase de animal, nearse.
Complexul 045 (dimensiuni: 1,30 x 0,98 m; ad.= 0,15/0,20 m) (PI. XIII)
La decapare solului vegetal, aproximativ la adâncimea de 0,30/0,40 m (de la nivelul actual
de călcare) a apărut o aglomerare de oase de animale. După o curăţare preliminare s-a observat că
este vorba de o masă relativ mare (compactă) de oase; acestea provin de la mai multe animale,
unele parţial în conexiune anatomică, altele adunate în grămadă. La o primă impresie oasele par să
fie resturi de faună sălbatică (animale vânate ?). Groapa în care acestea au fost depuse a fost
observată destul de dificil, respectiv o groapă de mici dimensiuni cu formă ovală. Umplutura
51

Adâncimile complexelor sunt indicate de la nivelul de conturare al acestora.
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acesteia consta din pământ negru compact, foarte bine tasat. Printre oasele de animal au mai fost
descoperite destul de puţine fragmente ceramice (între acestea, de remarcat, un fragment de ceaşcă
cu decor canelat, dispus în ghirlandă).
Complexul 048 (dimensiuni: 3,30 x 3 m; ad.= 1,40 m) (PI. XIV, XXIX/3, XXXIA/5)
La decaparea cu mijloace mecanice a solului vegetal, la circa -0,30/-0,35 m faţă de nivelul
actual de călcare, a putut fi observată o pată de mari dimensiuni, cu textură cenuşoasă (prăfoasă,
pulverulentă) şi urme de arsură pe direcţia E-V (în legătură directă cu groapa). După secţionarea
gropii, s-a putut stabili că aceasta pare să fi fost o locuinţă adâncită cu trepte pe mai multe laturi,
pata de arsură fiind amprenta unei bârne incendiate, căzută spre exterior în partea de vest a
complexului. Dimensiunile acesteia erau de 1,80 m lungime, lăţime maximă de 0,40 m şi o grosime
de O, 1O m. Ulterior locuinţa a fost incendiată şi reutilizată ca groapă menajeră. Umplutura gropii
consta din pământ de culoare cenuşie, cu consistenţă făinoasă (prăfoasă, pulverulentă), cu urme de
chirpici şi cărbune. În partea inferioară şi pe margini s-au mai păstrat urme ale fostei locuinţe,
reprezentate de o umplutură mai închisă la culoare cu mult cărbune şi multiple lentile de brungălbui. Inventarul gropii este unul aparte, constând din bucăţi de lipitură de chirpici (de perete?) de
dimensiuni mai mari (în partea de NV a gropii, la aproximativ 0,20 m adâncime de la conturare), o
cantitate mare de fragmente ceramice (inclusiv vase parţial întregibile, fiind de remarcat asocierea
dintre material tipic pentru cultura Noua şi fragmente ceramice cu decor canelat), oase de animal
nearse, dar şi două lupe de bronz (găsite aproximativ la aceeaşi adâncime, în partea de NE a
gropii).
Complexul 051 (dimensiuni: 2,18 x 1,98 m; ad. = 1,20 m) (PI. XV, XVI, XXIX/6,
XXXIB/8-11)
Acest complex de mari dimensiuni care s-a conturat împreună cu un alt complex
asemănător (complexul 052), având o formă aproximativ circulară, cu pereţii de formă neregulată.
În partea de sud şi de vest, pereţii gropii se cuptoresc puternic, iar pe latura de nord a fost vizibilă o
treaptă. Umplutura gropii consta din pământ cenuşiu, cu consistenţă făinoasă (prăfoasă,
pulverulentă), pigmentat cu multiple urme de chirpici şi cărbune. Pe alocuri apăreau lentile (de
diferite dimensiuni) de cenuşă. În partea de vest, pe marginea gropii umplutura era uşor mai închisă
la culoare, datorită cantităţii mai ridicate de urme de cărbune existentă aici. În inventarul gropii au
fost descoperite numeroase fragmente ceramice (între acestea şi fragmente de vase de culoare
neagră, cu suprafaţa lustruită şi decorate cu caneluri), bucăţi de chirpici/lutuială (cu sau fără
amprente), cochilii şi oase de animal. Cel mai probabil funcţionalitatea complexului era de groapă
menajeră(?).

Complexul 052 (dimensiuni: Dmax = 1,90 m; ad.= 1,20 m) (PI. XV, XVI, XXIX/2)
de formă circulară cu umplutură de culoare cenuşie, cu consistenţă făinoasă
(prăfoasă, pulverulentă), cu pigmenţi mărunţi de calcar, chirpici şi cărbune, întreruptă pe alocuri de
lentile de cenuşă şi lut galben. La baza complexului se afla un strat de pământ negru-cenuşiu,
puternic pigmentat cu cărbune. Pe latura de nord-vest groapa prezenta o uşoară alveolare, iar pe
jumătatea de sud-sud-vest şi puţin înspre sud-est pereţii gropii se cuptoreau. De asemenea, în
partea de nord-nord-vest a fost observată o mică treaptă. Din inventarul acestei gropi provin destul
de puţine fragmente ceramice şi oase de animal nearse. Este de presupus că groapa a fost una de tip
menajer („refuse pit").
Complexul 055 (dimensiuni: 4,50 x 4 m; ad.= 0,70 m) (PI. XVII, XVIII, XXIX/5)
Groapa a fost observată ca o pată de formă circulară neregulată, fiind săpată până în stratul
nativ de pietriş - nivel (4). Nu s-au surprins urme de gropi de pari în interiorul sau exteriorul său,
dar s-a putut observat că aceasta era în legătură cu un alt complex (complexul 056), situat imediat
spre vest, intersectându-se cu acesta în partea sa inferioară, la nivelul stratului de pietriş natural. Nu
s-au găsit urme de pereţi prăbuşiţi sau de lipitură de vatră/cuptor. Umplutura gropii consta din
pământ de culoare brun-negricioasă, cu multiple lentile de galben, urme de chirpici şi cărbune.
Pereţii gropii erau relativ verticali. În partea de vest şi nord-nord-vest, spre partea inferioară groapa
se cuptorea, iar în jumătatea sudică a fost observată o treaptă (putând fi de presupus în această parte
o zonă de acces). Toate caracteristicile gropii oferă indicii pentru a interpreta această structură ca
fiind o locuinţă semi-adâncită/adâncită (bordei). Structura observată imediat la vest de acesta (vezi
Groapă
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infra) ar putea fi considerată ca o anexă a locuinţei (groapă de provizii, ţinând cont şi de cele patru
vase sparte pe loc). Observaţiile stratigrafice indică o contemporaneitate a celor două structuri. De
asemenea, este de remarcat faptul că acest complex reprezintă cea mai estică locuinţă din porţiunea
de aşezare cercetată, situată în exteriorul (la est de) aliniamentul de gropi (din zona km 5+ 1305+ 135, dispuse pe direcţia NV-SE) spre deosebire de alte structuri similare. O altă particularitate a
acestei structuri este aceea că ea nu a fost incendiată ulterior şi reutilizată ca groapă menajeră. Din
inventarul acestei gropi provine o cantitate medie de fragmente ceramice (între care părţi din două
vase întregi bile), bucăţi de chirpici şi puţină lipitură, un corn de cerb neprelucrat şi alte oase de
animal, nearse.
Complexul 056 (dimensiuni: 2,32 x 2,10 m; ad.= 0,50 m) (PI. XVII, XVIII)
Acest complex reprezintă probabil o anexă a complexului 055. Aşa cum s-a menţionat mai
sus, complexele 055 şi 056 sunt părţi ale aceleiaşi structuri de locuit (?); complexul 056A fiind
situată la VNV (groapa cu vase), iar complexul 056B înspre est (groapă simplă de provizii). Groapa
din partea de VNV este mai puţin adâncă decât cea estică, având formă aproximativ circulară.
Umplutura sa consta din pământ de culoare negru deschisă, cu pigment de chirpici. În interiorul său
au fost descoperite in situ (aşezate direct pe fundul gropii), patru vase de provizii grupate, de
diferite dimensiuni. Acestea erau situate după cum urmează: cel mai mare, dispus cu gura în jos,
este un vas bitronconic (având pe diametrul maxim butoni-apucători), localizat în partea de NV a
gropii; imediat la sud de acesta se aflau alte două vase bitronconice (de dimensiuni mai mici decât
precedentul), ambele cu gâtul supraînălţat, aşezate pe o parte (gura fiind îndreptată spre primul
vas); aceste două vase sunt decorate cu caneluri oblice dispuse pe diametrul maxim şi o serie de
proeminenţe (apucători ?); cel de-al patrulea vas (aparent cel mai mic ca dimensiuni) era aşezat
relativ separat de celelalte trei vase, la est de această grupare, în aceeaşi poziţie ca şi primul vas,
respectiv cu gura în jos. Spre deosebire de primele două vase, care erau realizate din pastă semifină
de culoare neagră-cenuşie, acesta era lucrat din pastă brun-cărămizie. În inventarul gropii
complexului 056A nu au mai fost descoperite alte materiale arheologice în afara celor patru vase
menţionate. La est de prima groapă (complexlul 056A), a fost observată o altă groapă conexă,
probabil cu rol de păstrare a alimentelor (groapă de provizii propriu-zisă). Aceasta avea formă
circulară, cu diametru de 1, 1O m, şi o adâncime maximă de 0,90 m de la nivelul de conturare; a fost
săpată în stratul nativ de pietriş (probabil şi datorită caracteristicilor termice ale acestuia, asigurând
temperatură favorabilă păstrării hranei). Groapa (complexlul 056B) se cuptorea de jur împrejur, iar
în partea inferioară, spre est, era intersectată de locuinţa adâncită (complexul 055). Din inventarul
acestei gropi provin câteva fragmente ceramice şi oase de animal.
Complexul 058 (dimensiuni: Dmax = 1,20 m; ad.= 1,15 m) (PI. XIX)
Complexul a fost observat iniţial ca o pată de culoare neagră, cu pigmenţi de chirpici, de
formă relativ circulară. În partea superioară a gropii, pereţii acesteia erau relativ verticali, iar de la
jumătatea acesteia (aproximativ -0,60/-0,65 m de la nivelul de conturare) groapa se lărgea, având
formă de clopot în partea inferioară. Aceasta a fost săpată până în stratul nativ de pietriş. În
umplutura gropii au fost găsite foarte puţine fragmente ceramice (atipice) şi oase de animal. Date
fiind caracteristicile sale, funcţionalitatea complexului pare a fi aceea de groapă de provizii.
Complexul 064 (dimensiuni: 2,20 x 1,50 m I Dmax = 1,40 m; ad.= 0,50 m/0,90 m) (PI.
XX)

Acest complex este constituit din două gropi (complexele 064A şi 064B), având probabil
Astfel, în partea de NNV este situată o groapă de formă ovală (complexul
064A), ai cărei pereţi se cuptoresc. Umplutura acesteia consta din pământ cenuşiu, cu consistenţă
făinoasă (prăfoasă, pulverulentă), amestecat cu pigmenţi de chirpici şi cărbune. Această groapă este
intersectată de o a doua groapă (complexul 064B), situată în partea de SSE a complexului. Această
a doua groapă avea formă circulară. Aceasta era umplută cu pământ negru compact, uşor pigmentat
cu chirpici, iar în partea superioară cu un pământ mai deschis la culoare (cafeniu). Materialul
arheologic din ambele gropi a fost recoltat împreună, respectiv fragmente ceramice (atipice) şi
câteva oase de animal, nearse. Posibila funcţionalitate a complexului pare a fi aceea de groapă
menajeră, inclusiv în cazul complexul 064A.
Complexul 069 (dimensiuni: 2,70 x 1,65 m; ad.= 0,70 m) (PI. XXI, XXX/3)
funcţionalitate diferită.
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Complexul a fost observat ca o pată de mari dimensiuni, de culoare cenuşie albicioasă.
Groapa avea o formă ovală neregulată, în interiorul său fiind vizibile două trepte succesive, situate
în partea sudică. De la nivelul acestora (aproximativ -0,25 m de la cota de conturare), groapa se
adâncea cu circa 0,50 m, cuptorindu-se de jur împrejur. Umplutura consta din pământ de culoare
cenuşie, cu pigmenţi de chirpici şi cărbune, cu consistenţă făinoasă (prăfoasă, pulverulentă); în
partea mai adâncă a gropii (aproximativ la -0,50 m adâncime de la cota de conturare) a fost
observată o lentilă compactă de galben-cenuşiu. Inventarul complexului cuprinde fragmente
ceramice lucrate cu mâna (între care resturi ale unui posibil vas întregibil), bucăţi de lipitură de
chirpici, o mărgea de lut, un fragment de greutate din lut, o râşniţă şi oase de animal nearse.
Complexul 080 (dimensiuni: Dmax = 1,95 m; ad. = 0,55 m) (PI. XXII)
Complexul s-a conturat ca o pată de culoare cenuşiu-albicioasă, aparent în legătură cu o
altă groapă, de dimensiuni mai mari, situată la vest de ea (complexul 081). Groapa avea o formă
circulară neregulată, iar pe latura de nord-est a fost observată o treaptă. În partea de vest groapa era
intersectată de complexul 81. Umplutura complexului consta din pământ de culoare cenuşie,
amestecat cu foarte multă cenuşă, pigmentat cu urme de chirpici şi cărbune. Din inventarul gropii
provin fragmente ceramice (atipice), bucăţi de lipitură şi oase de animal nearse. Caracteristicile
complexului pledează pentru încadrarea sa în categoria gropilor menajere.
Complexul 081 (dimensiuni: 3,20 x 3,10 m; ad.= 0,90 m) (PI. XXII, XXX/2)
Complexul a fost observat odată cu complexul 080, sub forma unei pete de mari
dimensiuni, având formă circulară. Pereţii gropii erau uşor tronconici. Umplutura gropii consta din
pământ cenuşiu, amestecat cu urme de chirpici şi cărbune şi câteva lentile de galben. În partea de
est s-a observat intersectarea acesteia cu complexul 080, într-un nivel de pământ brun-gălbui cu
puţină cenuşă. Din inventarul gropii provin fragmente ceramice (între care un vas grosier întregibil
şi posibil o ceşcuţă întregibilă), bucăţi de lipitură, un fragment de râşniţă şi oase de animal,
prelucrate şi neprelucrate.
Complexul 088 (dimensiuni: 4,30 x 3,40 m; ad.= 1,30 m) (PI. XXIII)
Complexul a apărut (în colţul de NE al suprafeţei de cercetare S1x) ca o pată de mari
dimensiuni de culoare cenuşie. Date fiind dimensiunile sale, s-a recurs la casetarea martorilor din
acest colţ al suprafeţei de cercetare, groapa putând fi astfel mai bine conturată (extinderea
complexului spre vest printr-o alveolare. Umplutura gropii consta din pământ de culoare cenuşie,
cu consistenţă făinoasă (prăfoasă, pulverulentă), cu urme de chirpici şi cărbune şi multe lentile de
lut galben în partea inferioară. În interiorul structurii, au putut fi observate 2-3 trepte în jumătatea
de nord; pereţii gropii aveau formă neregulată. Alveolarea din partea de vest se adânceşte doar 0,30
m faţă de nivelul de conturare al gropii. Din inventarul gropii provin mai multe fragmente ceramice
(posibil un vas grosier întregibil şi fragmente ceramice cu decor canelat), câteva bucăţi de lipitură
de chirpici şi oase de animal, nearse. Cel mai probabil, complexul a avut iniţial funcţionalitatea de
locuinţă adâncită (bordei), dar nu au mai putut fi surprinse gropi de pari nici în exterior, nici în
interior, datorită perturbărilor antropice modeme în nivelurile (1) şi (2). Alveolarea din partea
vestică ar putea reprezenta fie o zonă de acces, fie resturi ale unei anexe a locuinţei (groapă de
provizii).
Complexul 110 (dimensiuni: 1,4 Ox ?) (PI. XXIV)
La aproximativ 0,50 m sub nivelul actual în stratul de cultură a apărut o aglomerare de
lipitură şi chirpici. Partea estică a acestui context a fost afectată în timpul decapării cu mijloace
mecanice. Este foarte probabil ca aceste bucăţi de lipitură şi chirpici să reprezinte resturi ale unui
perete (incendiat ?) prăbuşit, având în vedere şi amprenta termică observată în solul de culoare
neagră, compact. Nu s-a observat conturul unei gropi, iar limitele exacte ale acestei aglomerări nu
au putut fi stabilite. Printre fragmentele de chirpici au apărut şi câteva fragmente ceramice (atipice)
şi oase de animal, nearse.
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Analiza preliminară a materialului arheologic descoperit (ceramică, piese de metal şi
resturi faunistice) arată faptul că, din punct de vedere cronologic, această staţiune preistorică se
datează, foarte probabil, în perioada de la finalul epocii bronzului şi începutul celei a fierului (Bz
CID - Ha Ai, secolele XIV/XIII-XII a. Chr), fiind de subliniat asocierea unor elemente
caracteristice culturii Noua (ca de exemplu toarte cu buton, omoplaţi crestaţi) (PI. XXXI/A,
XXXV/2) cu materiale hallstattiene timpurii (precum cele din perioada timpurie a orizontului cu
ceramică cu decor canelat) (PI. XXXI/B), atât în stratul de cultură (destul de perturbat însă de
intervenţii antropice modeme), cât şi în cadrul unora dintre complexe.
În ceea ce priveşte contextul arheologic general al sitului, este de subliniat, încă o dată,
faptul că nivelurile superioare ale depunerii arheologice şi configuraţia terenului au fost
semnificativ perturbate de livada de pomi fructiferi şi conductele de aducţiune ale sistemului de
irigaţie care au existat aici în ultimele 3-4 decenii. Prin urmare încadrarea cronologică propusă având caracter de ipoteză de lucru, în contextul procesării preliminare post-săpătură a materialului
arheologic - pentru acest sit se bazează, în special, pe asocierile de material din complexe
(considerate ca fiind contexte certe) (PI. XXVI) şi nu pe materialul descoperit în nivelurile
arheologice, anume nivelul (2) şi nivelul (3).
Există însă o serie date preliminare care indică faptul că situl de la Aurel Vlaicu - Obreza
ar putea constitui una dintre cele mai vestice staţiuni arheologice în care este documentată
52
existenţa unor materiale caracteristice ale culturii Noua , fapt ce trebuie coroborat cu o serie de
indicii privind o evoluţie târzie a unor elemente tardive ale acestei culturi în zona vestică/sud
vestică a Transilvaniei şi contemporaneitatea acestora cu elemente specifice perioadei Hallstattului timpuriu (inclusiv orizontul cu ceramică cu decor canelat)53 . Prin urmare, chiar şi în acest
stadiu preliminar al analizei post-săpătură, situl de la Aurel Vlaicu - Obreza oferă argumente în
sprijinul ipotezei formulate anterior de o serie de cercetători în domeniu referitoare la un anumit
„sincronism" între finalul culturii Noua (o eventuală fază a III-a) şi începuturile primei epoci a
fierului (Hallstatt-ului timpuriu), caracterizate inclusiv prin ceramică canelată pentru spaţiul vestic
54
şi sud-vestic al României • Desigur, toate acestea reprezintă, pentru moment, numai ipoteze de
lucru, care urmează să fie validate sau nu odată cu finalizarea procesării post-săpătură a
materialelor şi datelor colectate cu prilejul cercetării unei părţi a sitului în discuţie 55 , dar şi de alte
cercetări viitoare în cadrul sitului arheologic Aurel Vlaicu - Obreza.
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CONTRIBUŢII

LA CUNOAŞTEREA EPOCII ROMANE PE VALEA MUREŞULUI MIJLOCIU.
CERCETĂRI ARHEOLOGICE PREVENTIVE ÎN SITUL TĂRTĂRIA II,
1
COM. SĂLIŞTE, JUD. ALBA
MIHAELA SIMION, DECEBAL VLEJA, RADU PETCU, ANDREI HEROIU,
FLORELA VASILESCU, NICOLAE STOICA

CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE ROMAN AGE ALONG THE MIDDLE

MUREŞ

VALLEY.

PREVENTIVE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS AT TĂRTĂRIA li (SĂLIŞTE COMMUNE, ALBA COUNTY)

The article ai ms a synthetic presentation of the preliminary results of the preventive archaeological
excavations made on Tărtăria II site, Alba county, by a team ofthe NHMR. A detailed analysis is focused on
the discoveries dated to the Roman period, considered in the context of the research stage of a certain part of
the middle Mureş valley. From an archaeological point ofview, the most significant horizon is defined by the
presence of a Roman period habitation, with two distinct phases. The first one ( dated on the first half of 2"d
century AD) was identified in connection with the use of an edifice (E4) and other structures in relation to it.
During the second phase (the second halfofthe 2"d century AD- first halfofthe 3'd century AD) functioned
four edifices (E 1, E2, E3, E5), with different locations and orientations compared to the previous phase. On
both phases, the edifices were situated inside of an area bordered by a ditch. The analysis of the
archaeological situation corroborated with epigraphic and historic arguments entitle us to postulate the
existence in here of a villa, in connection with the Roman road from Apulum to Ulpia Traiana
Sarmizegetusa. Most probably this was a property of a member of the municipal elite of the province's
capital.
KEYWORDS: edificies, vil/a, Roman road, veterani
CUVINTE CHEIE: edificii, vil/a, drum roman, veterani

Articolul îşi propune prezentarea sintetică a rezultatelor preliminare ale cercetării
arheologice preventive efectuate în situl Tărtăria II de către un colectiv din cadrul Muzeului
Naţional de Istorie a României (MNIR). Sunt analizate descoperirile datate în epoca romană,
abordate în contextul stadiului cercetării pentru o porţiune din valea Mureşului mijlociu.
În urma evaluării de teren (diagnosticului arheologic) efectuate de către un colectiv al
MNIR, în perioada noiembrie - decembrie 2011, au fost identificate, pe traseul lotului I al
Autostrăzii Orăştie - Sebeş, I 1 situri arheologice. În perimetrul cuprins între km 15+ 100-15+350,
lucrările de diagnostic atrăgeau atenţia asupra unor structuri datate în epocă romană, fiind astfel
delimitat situl de la Tărtăria II. În economia de gestionare a patrimoniului arheologic de pe viitorul
traseu al căii de infrastructură rutieră, situl a primit sigla de cercetare Tărtăria II - Situl nr. 8 (PI. III). Potrivit legislaţiei române în vigoare, în faza de cercetare arheologică preventivă, în baza
contractului încheiat între MNIR şi SC STRABAG SRL2 s-a constituit un colectiv de cercetare,
coordonat de Muzeul Naţional de Istorie a României. Colectivul a fost compus din: Mihaela
Simion, Decebal Vleja, Nicolae Stoica (MNIR) şi Radu Petcu, Andrei Heroiu, Florela Vasilescu.

Prima parte a studiul de faţă reprezintă un raport preliminar asupra structurilor din epoca romană, rezultatele detaliate
ale cercetării urmând a fi publicate monografic. Textul studiului a fost redactat de către Mihaela Simion, iar catalogul
selectiv al materialului arheologic de către Decebal Vleja. Desenele materialului arheologic au fost realizate de Simona
Movilă, Georgiana Ducman, Andra Samson şi Decebal Vleja. La ilustraţie, în afara autorilor, au avut contribuţii Viorel
Ştefan Georgescu, Florentin Munteanu şi Vlad Rumega, cărora li se adresează caldele noastre mulţumiri. Aceleaşi
mulţumiri se îndreaptă către colegii de la Secţia Restaurare, Gabriela Dragomir, Alexandru Dozsa, Mihai Duca, Radu
Bălănescu şi Mădălina Voicu, care au contribuit la restaurarea cu celeritate a materialului arheologic
2
În conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
republicată [Legea nr. 259/2006, art. 19, paragraf (3), litera a)] şi, respectiv, prevederile Ordonanţei nr. 43/2000 cu
modificările ulterioare (respectiv Legea nr. 258/2006, art. 7).
1
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La cercetări au mai participat şi Răzvan Petcu şi Florentin Munteanu 3 • Cercetarea arheologică
preventivă s-a desfăşurat în perioada 9 iulie-18 august 2012.
Din punctul de vedere al formei de relief, zona în care s-a concentrat investigaţia face parte
din Culoarul Orăştiei, situat între văile Sebeşului şi Streiului. Acesta are lungimea de circa 48 km şi
este orientat ENE - VSV. Lăţimea sa creşte treptat spre est, oscilând între 13,50 km (la est de Pianu
de Jos) şi 16,50 km (la confluenţa Mureşului cu Streiul). Altitudinea sa este cuprinsă între 189 m
(la confluenţa Mureşului cu Streiul) şi 593 m (Dealul Măgura)4.
În ceea ce priveşte spaţiul unde a fost identificat şi cercetat situl, acesta este amplasat la
circa 500 m spre est faţă de actuala localitate Tartăria 5 , pe un platou ce domină valea Mureşului,
asigurându-se o excelentă vizibilitate. Este sesizabilă intervenţia antropică asupra configuraţiei
iniţiale a terenului, platoul fiind aplatizat ca urmare a nivelării continue a zonei. Nivelarea platoului
s-a realizat iniţial pentru amplasarea structurilor de locuire cercetate, iar ulterior prin lucrări
agricole succesive. Se păstrează, însă pe direcţia N-S, o uşoară pantă ce sugerează configuraţia
iniţială a terenului, fapt demonstrat de analiza stratigrafiei generale a perimetrului cercetat. Astfel,
în partea de nord a sitului, nivelul vegetal este mult mai subţire, complexele arheologice fiind
identificate la o adâncime de O, l 0--0,20 m, faţă de actualul nivel de călcare (PI. 1/2-3).
De-a lungul vremii zona a fost identificată prin diverse toponime, dintre care amintim
„Podul Tărtăriei". Pe ridicarea topografică cunoscută sub denumirea de Harta Iosefină a
Transilvaniei (1769-1773), se observă existenţa platoului, care domina valea Mureşului, dar şi
drumul către Sebeş.
Situl Tărtăria II nu era cunoscut în literatura istorico-arheologică înainte de evaluarea de
teren prilejuită de realizarea actualului proiect de infrastructură rutieră 6 . Există însă, o serie de
cercetări şi semnalări în bibliografia istorico-arheologică, datorate mai ales vecinătăţii cu binecunoscutul sit neolitic de la Tărtăria. Astfel, sunt localizate şi introduse în RAN siturile de la
Tărtăria „Gura Luncii" (cod RAN 7080.01 - la 0,20 km NE de halta CFR, cu structuri datate în
perioada neolitică, eneolitică şi epoca bronzului) şi de la Tărtăria „Halta CFR" (cod RAN 7080.02,
cu structuri datate în perioada neolitică şi eneolitică). Surprinzător, nu există nici o menţiune clară
despre prezenţa unor descoperiri certe din epoca romană sau medieval timpurie, ci doar semnalări a
unor asemenea descoperiri în teritoriul comunei Sălişte. În repertoriul dedicat aşezărilor rurale din
Dacia Romană, cercetătorul sibian Dumitu Popa, la vocea Săliştea (jud. Alba), plasează „din aria
satului, fără precizări topografice'', descoperirea unor „ obiecte mărunte de bronz şi o monedă cu
legenda PROVINCIA DACIA "7 • Potrivit literaturii de specialitate, în 1865, cu prilejul construirii
căii ferate a fost descoperită o lespede funerară a unui veteran din Legiunea a V-a Macedonica8,
decurion al Coloniei Dacica. Monumentul, era pus în legătură cu „ resturile unor construcţii
romane'', aflate la limita dintre hotarele satelor Pianul de Sus şi Săliştea.
Aproximativ aceleaşi informaţii sunt cuprinse şi în Arhiva - Repertoriul Arheologic al
României, a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan", cu specificaţia că sunt legate de satul
Cioara (vechiul nume al localităţii). Fişa de repertoriu conţine şi alte semnalări ale unor descoperiri
în zonă, fără a face precizări topografice. Astfel, la confluenţa pâraielor Archiş şi Pietroasa, în
punctul „Sălişte'', în 1944, săpăturile coordonate de Dumitru Berciu şi Ioan Berciu au pus în
evidenţă o aşezare datată în epoca bronzului, cu câte un nivel aparţinând culturilor Coţofeni şi
Wietenberg. Situl a fost, se pare, distrus de apele Archişului 9 • Din zonă, dar fără precizări
topografice, provin o serie de artefacte datate în diferite epoci istorice, dintre care amintim: un
topor de granit (cultura Coţofeni), o secure şi un vas de bronz (epoca bronzului), mai multe brăţări
Conform autorizaţiei de cercetare arheologică preventivă nr. 182/17 .07.2012, eliberată de Ministerul Culturii.
Mărculeţ, Mărculeţ 2011, 2 7
5
Satul Tărtăria aparţine comunei Săliştea (jud. Alba) fiind situat de-a lungul DJ 705 E şi a drumului comunal care
coboară înspre sat, în partea de nord a comunei, la o distanţa de 3,50 km de satul Săliştea.
6
Un istoric al cercetărilor din zonă este disponibil şi la Borş et a/ii 2013, 15-16, în articolul dedicat cercetărilor
preventive din situl de la Tărtăria I, realizate cu ocazia aceluiaşi proiect investiţional.
7
Popa 2002, nr. 551
8
Potrivit lecturii propuse în IDR IIl/3, 278.
9
Berciu, Berciu 1946--1948, 33-35
3
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de bronz (epoca bronzului), o monedă dacică de tip Filip al II-lea, un denar roman republican, un
denar imperial emis în timpul domniei lui Vespasian 10 • Tot din zonă, cu precizarea că se referă la
perimetrul dinspre Pianu de Sus (destul de departe de zona investigată de noi), provine un celebru
tezaur (tezaurul de la Cioara), din epoca Latene, alcătuit din 64 de obiecte din argint, descoperit în
1821, astăzi păstrat la Kunsthistoriches Museum din Viena" . În 1988, cu prilejul unei periegheze în
zona aşezării neolitice a fost identificat un mormânt de incineraţie pe care autorii cercetării îl
atribuie, pe baza inventarului, unui „războinic geto-dac" 12 •
Privitor la inscripţia provenită din această zonă (CIL III, 6264 = IDR III/3, 278) aceasta are
textul:

D(is)[M(anibus)]
Q(uintus) Val(erius) Mac[rinus(?)]
vet(eranus) leg(ionis) V [Maced(onicae)]
miss(icius) pr(aef- ?)[dec(urio)(?)
col(oniae)]
[D]ac(icae) Sar[miz(egetusae) vix(it)
ann(is)]
[- - - - - - - - -]

Informaţiile

cu pnv1re la Jocul exact al descoperirii plasează zona de provenienţă a
monumentului (cu ocazia construcţiei căii ferate) lângă ,,Hanul numit Valea Rea" 13 • Pe una dintre
hărţile iosefine, în valea pe care se va construi , la 1865, calea ferată, este figurată, în vecinătatea
satului Tărtăria, o astfel de Taverna ( Wirthaus ), iar zona de localizare a sitului Tărtăria II este
14
identificată prin toponimul „Valea Rea" .

METODOLOGIA DE CERCETARE

Au fost trasate iniţial 17 secţiuni, din care ulterior s-au dezvoltat, opt suprafeţe de cercetare
(PI. 111/1 ). Pentru perimetrele în care au fost identificate complexe arheologice s-a optat pentru
decopertarea în suprafaţă şi abordarea tuturor complexelor arheologice potrivit modelelor de bună
2
practică uzuale în arheologia preventivă. Astfel, a fost delimitat un perimetru de aprox. 7780 m
unde se concentrau complexele arheologice. Au fost utilizate următoarele proceduri arheologice:
investigarea exhaustivă a complexelor identificate, realizarea de fişe de secţiune şi fişe de complex,
înregistrarea situaţiilor arheologice prin desene (planuri şi profile la scara 1/20 şi 1/50),
fotografierea secţiunilor şi a complexelor identificate, prelucrarea primară a materialului arheologic

°Cf. A- RAR, sv. Cioara

1

11

Cf. A- RAR, sv. Cioara
Ciugudean, Ciugudean 1993, 77- 79
13
IDR IIV3, 278
14
Vezi, de asemenea, analiza izvoarelor topografice şi observaţiile asupra toponimiei locului la Borş et a/ii 2013, 12- 14.
12
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recoltat, realizarea de fişe de material arheologic special, procesarea digitală a fişelor şi desenelor
arheologice.
Au fost identificate şi cercetate 36 de complexe arheologice (denumite convenţional cu
sigla Cpl.) şi cinci edificii (denumite convenţional cu siglele El-E5), datate în patru perioade
istorice distincte. Atribuirea siglelor complexelor s-a realizat în ordinea conturării acestora.
Pentru stabilirea stratigrafiei generale a perimetrului investigat, pe toată durata cercetării s-au
păstrat două profile magistrale, unul orientat N-S şi celălalt E-V. Profilele au fost alese în aşa fel
încât să surprindă cât mai mult din relaţia existentă între fazele de construcţie ale edificiilor din
epoca romană şi restul structurilor identificate în cercetare (PI. 111/2).
Pentru axa N-S, situaţia stratigrafică înregistrată este următoarea:
I. strat organic (solul actual), constituit din silt argilos, de culoare brun cenuşie, omogen,
cu caracter organic, cu structură agregată şi fisuraţie prismatică, compact, cu o grosime de 0,250,30 m;
2. strat organo-mineral al solului actual, constituit din silt argilos, de culoare brun gălbuie;
are în compunere fragmente ceramice, oase de animale; din punct de vedere al interpretării nivelul
poate constitui secvenţa de abandon, ulterioară funcţionării edificiilor din epoca romană, în care se
amenajează complexele medieval timpurii; partea superioară a acestui nivel a fost afectată de
lucrările agricole efectuate în perimetru, în decursul epocilor modernă şi contemporană; nu a fost
observat continuu pe întreaga suprafaţa investigată; grosime O, 10--0, 15 m;
3. strat organo-mineral al solului antic, constituit din silt argilos, de culoare brun
negricioasă; din punct de vedere stratigrafic, nivelul corespunde perioadei de funcţionare şi
eventual, demontare a E4 şi perioadei de construcţie a El-E3; în componenţa sa sunt vizibile
resturile zidurilor E4, reduse la un pat de nisip cu pietriş; în acest nivel se observă cum amenajarea
complexului 22 intersectează resturile din zidăria E4, oferindu-ne un raport clar de anterioritateposterioritate; grosime O, 10--0, 15 m;
4. strat mineral ce reprezintă materialul parental al solului actual (loess); constituit din silt
argilos de culoare gălbuie, omogen, compact, fără urme arheologice.
Pentru axa E-V, situaţia stratigrafică înregistrată este următoarea:
1. strat organic al solului actual; constituit din silt argilos, de culoare brun cenuşie închisă,
omogen, cu caracter organic, cu structură agregată şi fisuraţie prismatică, afânat; are în compunere
material arheologic divers, de la fragmente ceramice preistorice până la monedă din 1952; grosime
0,07-0,10 m;
2. strat organo-mineral al solului actual; constituit din silt argilos, de culoare brun gălbuie;
din acest nivel a fost observată o groapă (complexul 30), cu material datat în secolele XI-XII; este
nivelul corespunzător tuturor complexelor post-romane; grosime 0,06-0,12 m;
3. strat organo-mineral al solului antic constituit din silt argilos, de culoare brun
negricioasă; are în compunere un strat consisitent de ţigle şi olane, datate în epocă romană, pe toată
suprafaţa corespunzătoare E 1; din acest nivel provine un bogat material arheologic, ce aparţine
celei de-a doua faze de locuire, datată în epocă romană; partea sa superioară surprinde nivelul de
amenajare a complexului 30A, ceea ce ne sugerează că este vorba despre o fază timpurie, a ocupării
spaţiului în perioada medievală (secolele IX-XI?); grosime O, 10--0, 15 m;
4. strat constituit din silt argilos, de culoare brun cenuşie cu pete de culoare gălbuie; partea
sa superioară este suprapusă de amenajarea fundaţiilor E 1, fiind probabil un nivel de exterior din
prima fază a locuirii romane (E4 şi complexul 7); grosime 0,06-0, 12 m;
5. strat constituit dintr-un silt argilos, de culoare brun roşcată, cu pete cenuşii, din care a
fost recoltat material ceramic fragmentar de factură preistorică (cultura Coţofeni); nivelul este
perturbat semnificativ de cel ulterior, nefiind observat continuu; grosime 0,07-0, 1O m;
6. strat mineral ce reprezintă materialul parental al solului actual (loess), constituit din silt
argilos de culoare gălbuie, omogen, compact, fără urme arheologice.
Datele obţinute în urma cercetării arheologice ne îndreptăţesc să afirmăm că perimetrul
investigat a fost ocupat de comunităţi umane în patru perioade istorice distincte.
Orizontul nr. 1 - locuire dispersată corespunzătoare culturii Coţofeni, mai precis perioadei
de tranziţie la epoca bronzului (PI. IV/l).
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Pentru această epocă au fost identificate şi cercetate trei complexe arheologice complexele 2, 25, 28. Este vorba de resturi de locuinţe de suprafaţă, păstrate parţial, grav afectate
de amenajările corespunzătoare Orizontului nr. 2. Nivelul corespunzător acestei perioade este
discontinuu, fiind vizibile porţiuni pe care este evidenţiat nivelul ocupaţional Coţofeni sau zone cu
fragmente ceramice Coţofeni sparte pe loc, posibile resturi de structuri de locuire de suprafaţă,
15
caracteristice sistemului de habitat din zonă ale acestor comunităţi •
Cel de-al doilea orizont (nr. 2), cel mai consistent, din punct de vedere arheologic, este
definit de prezenţa unei locuiri romane, cu două faze distincte de ocupare a spaţiului (PI. IV/1-2).
Faza întâi - un nivel corespunzător epocii romane, legat de funcţionarea unui edificiu
(denumit convenţional E4). În conexiune stratigrafică cu acest edificiu au mai fost identificate patru
alte complexe - complexul I (amenajare interioară), 7 (şanţ de delimitare/apărare), 6 (şanţ de
drenaj) şi complexul 14 (PI. IV/2, PI. V/1).
Fazei a doua îi corespund patru edificii (E 1, E2, E3, E5) cu o orientare diferită faţă de faza
anterioară. Tot acestui nivel îi corespund şi complexe arheologice 3-5, 12-13, 17-18, 22, 24, 29 şi
35 (PI. IV/2; V/2).
Perioada post-romană şi medieval timpurie corespunde, din punct de vedere al stratigrafiei
verticale şi orizontale, Orizontului nr. 3. Se constată şi o ocupare parţială a spaţiului într-o perioadă
nu foarte îndepărtată de momentul abandonării edificiilor romane, în condiţiile în care resturile El
şi E3 sunt încă vizibile. Este vorba de amenajarea, pe nivelul de ţiglă prăbuşită din EI şi în
interiorul E3, pe pavaj, a unor vetre sezoniere (cenuşă, cărbune, urme de foc).
Orizontul nr. 4 este definit de prezenţa a zece locuinţe rectangulare, de obicei adâncite, cu
cuptor tip pietrar, specific perioadei secolelor IX-XII pe valea Mureşului mijlociu (complexele 8,
9, I 5, 20, 21, 23, 30, 30A, 3 I, 32). De remarcat faptul că în amenajarea pietrarelor sunt reutilizate
materiale de construcţie din nivelul roman. Cu prudenţă, opinăm că şi aici par a se contura două
faze diferite, una mai timpurie, legată de reutilizarea materialului de construcţie roman şi de
aşezarea, în imediata vecinătate, a edificiilor, pentru ca, ulterior, locuirea să se extindă pe întreg
platoul (PI. IV /1 ).
Vom stărui, în rândurile care urmează, asupra structurilor arheologice datate În epoca
romană.

Pentru prima fază a ocupării spaţiului în epocă romană, principala structură cercetată este
reprezentată de edificiul E4. Localizat în Sp. 5 - Sp. 3, edificiul are o formă rectangulară, cu
dimensiunile de I 8,00 x 17 ,00 m, cu latura lungă orientată pe axa V-E. Orientarea sa este total
diferită faţă de edificiile El, E2 şi E3, fiind de altfel şi suprapus de colţul de sud-vest al
edificiului E2, dar şi de un complex ulterior (complexul 22). Edificiul are 4 compartimentări
vizibile. Planul edificiului a fost reconstituit pe baza interpretării negativelor zidurilor dezafectate
din antichitate şi nivelate, pentru construirea fazei a II-a din epoca romană. În afara intervenţiilor
mai sus menţionate, se cuvine amintit faptul că, în interiorul Camerei I a fost identificat complexul
I. Acesta este o groapă de formă rectangulară (2,55 x 1,45 m), orientată E-V cu adâncime maximă
surprinsă de I, I O m. La baza gropii se constată existenţa unei aglomerări de piatră de şist friabilă,
urma unei amenajări. Pe latura scurtă, vestică şi pe peretele corespunzător se constată prezenţa unui
strat de mortar din var, care pare să delimiteze şi să căptuşească amenajarea. Umplutura gropii este
formată dintr-un strat argilos în amestec cu nisip şi var, distribuit în mici lentile şi pete, cu pigmenţi
de cărbune şi fragmente ceramice. Peste acest prim nivel se constată nivelul de colmatare,
reprezentat de un sediment argilos, sfărâmicios, de culoare brun negricioasă. Din umplutură au
provenit oase de animale (craniu de bovină mare), fragmente de ţigle, cărămizi, olane. Modalitatea
de amenajare, poziţionarea şi dimensiunile acestei structuri poate indicata o funcţionalitate legată de
colectarea apei pluviale, iar spaţiul în care este amplasată sugerează, în economia clădirii,
funcţionalitatea de atrium (PI. Vil, PI. VI/2, PI. VII/1, 7/2).
În această fază, clădirea funcţionează într-un spaţiu delimitat de un şanţ de mari
dimensiuni (denumit convenţional complexul 7), care înconjoară toate complexele din epoca
romană din faza I. A fost surprins cel mai clar pe latura de est şi pe cea de sud, traseul său fiind
15

Pentru întreaga problematică, vezi Popa 2012.
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perturbat şi uneori anulat, de amenajarea complexelor din nivelul medieval. Iniţial, acesta
delimita o suprafaţă cu dimensiunile L = aprox. 35/36 m, l = 18/20 m, în interiorul căreia se află
amplasate edificiul E4 şi complexele 6 şi 15. Adâncimea sa este variabilă, în funcţie de
intervenţiile ulterioare asupra configuraţiei terenului, variind între O, 1O m şi O, 70 m. Pe latura de
est, structura este întreruptă, probabil pentru amenajarea unei căi de acces în interiorul
perimetrului protejat. De asemenea, pe latura de sud, complexul 7 a fost afectat semnificativ de
un sondaj geologic efectuat anterior cercetării. Traseul laturii de vest este raportat la funcţionarea
Edificiului nr. 3, din faza a doua de ocupare a spaţiului din epoca romană. Complexul 7
funcţionează fără modificări semnificative şi în această a doua fază (PI. IV/1-2, PI. V/1-2). Din
umplutura sa a provenit o cantitate însemnată de material arheologic, foarte divers, constituit din
fragmente ceramice, oase de animale, piese din bronz, piese din fier, fibule, fragmente de sticla,
apucătoare de opaiţ cu reprezentarea unei acvile, monedă (PI. XIV-XVI).
Un alt şanţ, de dimensiuni mai mici [Lobsv. = 12,75 m; lmax. = 1,00 m; admax. = 0,45 m] a fost
identificat în Sp. 1. Complexul a fost cercetat parţial, doar în zona afectată de proiectul autostrăzii.
Acesta a primit sigla de Cpl. 6, fiind orientat pe direcţia N-S. Limita sa de sud a fost deranjată de
amenajarea Edificiului nr. 1 din faza a doua de ocupare a spaţiului în epocă romană. Este interesant
de remarcat faptul că cel de-al doilea şanţ funcţionează în acelaşi timp cu complexul 7, fiind
amenajat probabil ulterior acestuia, având în vedere faptul că cele două structuri sunt paralele,
urmând panta naturală a terasei (complexul 6 este paralel cu latura estică a complexului 7). Din
umplutură au provenit fragmente ceramice, oase de animale şi un mâner de os. În ceea ce priveşte
funcţionalitatea complexului 6, este vorba, probabil de o amenajare cu rol temporar de colectare şi
dirijare către pantă a apei pluviale, în legătură cu structurile şi edificiile din faza 1 romană (PI.
IV/1-2, PI. V/1).
Ultimul complex arheologic pentru care, pe baza argumentelor stratigrafice, s-a putut atribui
o datare în aceeaşi fază 1 romană este complexul 14. Este o groapă de formă neregulată cu latura
lungă orientată N-S, cu dimensiunile de 3,95 x 2,90 m, trapezoidală în secţiune, ce se adânceşte în
nivelul de loess cca 0,30 m. Pe fundul gropii s-a constatat prezenţa unui strat consistent de var
amestecat cu nisip, peste care se găsesc pietre de dimensiuni medii, fragmente ceramice, fragmente de
material tegular, oase de animale mari. Umplutura complexului este constituită dintr-un sediment
compact de culoare brun cenuşie - silt argilos - amestecat cu fragmente ceramice şi fragmente de
material tegular, fragmente mici de cărbune şi pete de var nisipos. În partea sa de est, groapa este
perturbată de amenajarea complexului 6, ceea ce ne oferă un important indiciu pentru datarea
momentului amenajării complexlui 14. În ceea ce priveşte funcţionalitatea acestui complex, cu
prudenţa de rigoare, putem avansa ipoteza potrivit căreia este o groapă de var sau de preparare a
mortarului, corespunzătoarea amenajării edificiului E4, neexcluzând nici ipoteza unei structuri de
locuire ulterior transformate în groapă de var. Inventarul acestui complex constă în fragmente
ceramice, material tegular fragmentar, oase de animale (PI. V/1).
Cea de-a doua fază de ocupare a spaţiului în perioada romană se caracterizează prin
modificarea semnificativă a structurii spaţiului delimitat de complexul 7 (şanţul de delimitare).
Astfel, edificiul E4 este dezafectat, iar în interiorul perimetrului delimitat de complexul 7 sunt
ridicate alte patru edificii distincte (edificiul El, edificiul E2, edificiul E3 şi edificiul E5).
Edificiul El, localizat în Sp. 1 - Sp. 2, era o clădire de formă rectangulară, cu dimensiunile
de 16,25 x 12,25 m, orientată pe axa NE-SV. Au fost surprinse doar traseele fundaţiei acestui
edificiu, realizată din galeţi, legaţi cu pământ. Zidurile sunt într-o stare relativ bună de conservare,
permiţând reconstituirea fidelă a planului edificiului. Lăţimea zidurilor era de O, 70 m. Pe latura de
est, în zona centrală, zidul este întrerupt pe o porţiune de 2,75 m, într-o zonă care corespunde cu
întreruperea complexului 7, ceea ce sugerează existenţa unei intrări pe această latură. Pe latura de
sud, în interior, sunt prezente trei structuri de piatră legate cu pământ, ţesute cu paramentul interior,
cu dimensiuni de cca 1,00 x O, 70 m. Ele pot avea rol legat atât de compartimentare, cât şi de
întărire a structurii de rezistenţă a zidului. În zona de SE, s-a constatat o aglomerare de material
tegular provenit din prăbuşirea acoperişului (o mare cantitate de ţigle şi olane). La demontarea
acestuia s-a observat că în acea zonă, în exteriorul zidului de sud, edificiul era bordat de o alee
amenajată din piatră fasonată şi semifasonată (complexul 35). De remarcat faptul că materialul
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tegular este poziţionat preponderent în apropierea zidurilor şi foarte puţin în interior, mai ales către
latura de sud.
În ceea ce priveşte modalitatea de realizare a elevaţiei, nu avem alte indicii arheologice
decât prezenţa unei mari cantităţi de cuie şi scoabe din fier, utilizate, de obicei, pentru îmbinarea
materialului lemnos.
Informaţiile arheologice necesare pentru reconstituirea planului Edificiului nr. I sunt
completate de analiza altor cinci complexe (l 2, 13, 17, 18 şi 29) poziţionate paralel cu latura de
nord a acestuia. Astfel, complexele 12, 13, 18 şi 29 sunt amenajări din piatră semifasonată aşezată
pe un singur rând, având formă rectangulară şi dimensiunile de 0,40 x 0,40 m. S-au evidenţiat la
adâncimea de 0,50 m faţă de nivelul actual de călcare. Distanţa dintre ele este de aprox. 3,50-4,00
m, urmând acelaşi aliniament paralel cu latura de nord a edificiului EI. În acelaşi context
stratigrafic şi cu aceeaşi poziţionare, trebuie menţionat complexului l 7, respectiv o groapă de par
cu diametrul de 0,25 cm, evident, făcând parte din aceeaşi amenajare funcţională.
Toate acestea sugerează faptul că poate fi vorba despre o clădire cu elevaţie din lemn şi
acoperiş de ţiglă, care probabil descria o curte interioară, de-a lungul zidurilor fiind amenajate
diverse încăperi de mici dimensiuni. Pe latura de nord a edificiului ar fi putut fi amenajat un cerdac
deschis (portic) 16 • Acest tip de clădire îşi găseşte analogii în edificiile considerate ca făcând parte
din ansambluri de tip vil/a cercetate în Dacia intracarpatică 17 •
Materialul arheologic descoperit în relaţie cu acest edificiu constă în fragmente ceramice,
două monede, o mărgică din sticlă, piese din bronz şi fier (număr însemnat de cuie şi piroane, dar şi
unelte şi piese de uz comun). În afara materialului datat în epocă romană, din zona de amplasare a
edificiului El provine un pinten cu spin medieval, precum şi un fragment de pipă de la începutul
secolului al XIX-lea (PI. V/2, VI/1, VIll/1-2, IX/1-2).
Edificiul E2, localizat în suprafaţa Sp. I şi secţiunea S. 7, este o clădire de formă
dreptunghiulară, orientată pe axa NE-SV, cu dimensiunile de 16,70 x 9,25 m. Au fost surprinse
doar traseele fundaţiei acestui edificiu, realizată din galeţi, legaţi cu pământ, pe un pat de nisip şi
pietriş. Zidurile sunt într-o stare precară de conservare, pe Alocuri, reconstituirea planului acestui
edificiu fiind realizată doar pe baza interpretării amprentelor acestora. Lăţimea zidurilor, în
porţiunile prezervate, este de 0,65/0, 70 m. Edificiul are o orientare similară cu edificiul EI şi
edificiul E3, latura sa lungă fiind aliniată cu latura de vest a El. Se remarcă lipsa materialului
tegular în legătură cu această structură, ceea ce indică o soluţie de realizare a acoperişului din
materiale perisabile. În interiorul edificiului, la o distanţă de cca 2,00 m faţă de latura de est, au fost
identificate amprentele (la nivel de pat de nisip cu pietriş) a patru structuri rectangulare, cu
dimensiunile de 1,00 x 1,00 m, ce fac parte, probabil, din sistemul de compartimentare şi susţinere
a acoperişului E2, definind mici spaţii interioare.
De remarcat faptul că amenajarea edificiului E2, suprapune parţial edificiul anterior, din
prima fază de ocupare a spaţiului, în epocă romană (edificiul E4), iar latura sa de vest este afectată
de o intervenţie ulterioară (complexul 19). În ceea ce priveşte modalitatea de realizare a elevaţiei,
nu avem alte indicii arheologice decât prezenţa unei mari cantităţi de cuie şi scoabe din fier,
utilizate de obicei, în această epocă, pentru îmbinarea materialului lemnos. Materialul arheologic
descoperit aici constă în fragmente ceramice, o fibulă, piese din bronz şi fier, cuie şi piroane din
fier, două monede (una antică, iar cealaltă din 1952), unelte din fier. Amenajarea Edificiului nr. 2 a
fost realizată într-o manieră diferită faţă de celelalte două edificii contemporane, lipsind grija
pentru detalii şi elemente constructive elaborate. Toate acestea sugerează o funcţionalitate de anexă
2
şi nu de spaţiu de locuit, atrăgând însă atenţia suprafaţa sa de 154,4 7 m , puţin plauzibilă în cazul
unei anexe gospodăreşti individuale (PI. V/2, X/1-2, XIII/1).
Edificiul E3, localizat în Sp. 5-Sp. 8, este o clădire de forma rectangulară, cu dimensiunile
de 8,20 x 5,40 m, cu axa lungă orientată pe axa NV-SE. Precizăm faptul că latura scurtă a
edificiului are o orientare paralelă cu cele ale edificiilor El şi E2. Au fost surprinse doar traseele
fundaţiei acestui edificiu, realizată din galeţi, legaţi cu pământ. Zidurile sunt într-o stare bună de
16
17

Avem în vedere o amenajare de tip Laubengang (Veranda), vezi Smith 2002, XXXi (Glossary).
Vezi mai jos discuţia referitoare la interpretarea funcţională a ansamblului roman de la Tărtăria II.
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conservare, permiţând reconstituirea fidelă a planului edificiului. Lăţimea zidurilor este de 0,70 m.
Zidăria era foarte îngrijit lucrată. În interiorul edificiului a fost surprins restul unui pavaj, parţial
păstrat, din faza de utilizare, din lespezi de piatră fasonată şi cărămizi. După demontarea nivelului
de interior, sub pavaj, s-a observat că acest edificiu fusese construit pe o nivelare, care suprapunea
o suprafaţă cu nisip şi var din faza anterioară. În această nivelare au fost antrenate şi materiale din
faza 1, printre care şi o monedă de argint, dar şi fragmente de vase preistorice.
În ceea ce priveşte modalitatea de realizare a acoperişului, cantitatea însemnată de ţigle şi
olane care acoperea nivelul de pavaj indică o soluţie constructivă bazată pe aceste materiale. Pereţii
clădirii au fost probabil din lemn, similar situaţiei constatate pentru celelalte două edificii
contemporane, anume E 1 şi E2. Materialul arheologic asociat acestei structuri este divers, amintind
aici fragmente ceramice, un ac de bronz, piese din bronz şi fier. Menţionăm faptul că în nivelul
anterior funcţionării edificiului au fost descoperite câteva unelte, printre care şi o seceră (PI. V/2,

Xl/1-2, XIII/1).
În afara celor trei edificii din faza a doua descrise mai sus, la limita de nord a perimetrului
afectat de viitorul proiect rutier, au apărut indicii despre prezenţa unui alt edificiu, denumit
convenţional Edificiul E5. Este vorba despre un nivel de material tegular prăbuşit pe loc. S-a putut
identifica pe o lungime de 8,50 m. Lăţimea surprinsă este de 1,30 m. Au fost înregistrate toate
detaliile, s-a curăţat şi demontat nivelul, recuperându-se materialul arheologic, restul clădirii
urmând să constituie obiectul unor cercetări viitoare. Din datele colectate, considerăm că poate fi
vorba despre o clădire cu un plan, dimensiuni şi orientare similare probabil cu Edificiul E3, deci
făcând parte din cea de-a doua fază romană de ocupare a terenului. Materialul arheologic provenit
de pe nivelul pe care a căzut acoperişul este surprinzător de bogat constând în fragmente ceramice,
piese din bronz (PI. V/2, XII/5, XIII/2).
O atenţie particulară trebuie oferită unui complex (nr 22), localizat în Sp. 2, Sp. 3, S. 6, a
cărui analiză aduce informaţii importante relative la stratigrafia zonei în perioadă romană. Este
vorba despre o groapă de formă rectangulară, cu dimensiunile de 4, 1O x 3,90 m, cu latura lungă
orientată aproximativ E-V. A fost observată la adâncimea de 0,22 m (faţă de nivelul actual de
călcare) şi se adânceşte în nivelul ulterior, apoi în loess, până la cota de -0,40 m. Groapa este
trapezoidală în secţiune, având două mici trepe pe laterală. Umplutura gropii este constituită dintrun sediment argilos, de culoare intens negricioasă datorită cantităţii mare de cărbune cenuşă din
amestec. Din umplutură a provenit un bogat şi variat inventar arheologic (fragmente ceramice, oase
de animale, fragmente de ţigle, olane, piese din bronz şi din fier, o verigă din bronz, mărgica din
sticlă, o cheie din fier, un vârf de săgeată, cuie, piroane, scoabe, fragmente de terra sigillata, un
opaiţ). Stratigrafic se impune precizarea că amenajarea sa a perforat nivelul de funcţionare a
edificiului E4, demontând o porţiune din zidul perimetral de est al acestuia, funcţionalitatea sa fiind
legată de faza a 2-a (PI. XII/1 ).
Complexul 5, localizat în Sp. 1, este o groapă de formă circulară, cu diametrul maxim de
0,90 m, al biată în secţiune, ce se adânceşte în nivelul de loess aproximativ O, 15 m. A fost
identificată la cota de -0, 11 m, faţă de actualul nivel de călcare. Umplutura complexului 5 este
constituită dintr-un silt argilos, compactat, de culoare maroniu gălbuie, cu fragmente de material
tegular, pigmentaţie de cărbune şi lentile de argilă negricios-cenuşie. Ca inventar se remarcă o
plăcuţă de bronz şi fragmente ceramice datate în epoca romană.
Complexul 1O, localizat în Sp. 4, reprezintă o structură formată dintr-o groapă de formă
rectangulară, orientată V-E şi o groapă de par. Dimensiunile sale sunt de 3,10 x 2,00 m; este
albiată în secţiune şi se adânceşte în nivelul de loess aprox. 0,40 m. Umplutura este constituită dintrun sediment de culoare brun maronie amestecat cu fragmente ceramice şi fragmente de material
tegular. În exteriorul complexului, pe latura de nord, la o distanţă de circa 0,50 m faţă de aceasta, a
fost evidenţiată o groapă de par, cu diametrul 0,22 m. Materialul arheologic constă în fragmente
ceramice, material tegular fragmentar, obiecte de bronz şi fier, un topor de piatră (PI. XII/3).
Complexul 24, localizat în Sp. l este o groapă de formă relativ circulară, cu diametrul de
4,50 m. A fost identificată la cota de -0,25 m (faţă de nivelul actual de călcare) şi se adânceşte în
loess, până la cota de -0,80 m. Groapa este trapezoidală în secţiune şi pare a avea o treaptă pe
jumătatea de est. Umplutura gropii s-a realizat în două faze. Prima, cea mai târzie, conţine
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fragmente ceramice, fragmente osteologice, material tegular fragmentar, pietre, pigmenţi de chirpici
ars etc. Cea de a doua conţine lentile de lut galben (posibil lutuială de pereţi) şi o lentilă continuă de
cenuşă pe fundul gropii. Sedimentul de umplutură este extrem de pigmentat cu cărbune şi cenuşă. Din
umplutură a provenit un bogat şi variat inventar arheologic constând în fragmente ceramice, oase de
animale, fragmente de ţigle, olane şi cărămizi, o monedă, ace din bronz, o fibulă din bronz, piese din
bronz şi fier, sticlă, lamă cuţit, cheie de fier, o fibulă din fier, o balama din fier, fragmente de unelte
din fier, o fusaiolă, fragmente de terra sigillata, un mâner de os etc. (PI. XIl/2).
O situaţie similară a fost înregistrată şi în cazul complexului 27, localizat în Sp. 2. Este o
groapă de formă rectangulară, cu colţurile rotunjite şi dimensiunile de 4,00 x 3,30 m. A fost
identificată la cota de -0,70 m (faţă de nivelul actual de călcare) şi se adânceşte în loess, până la
cota de -0,80 m. Baza gropii este dreaptă. A fost surprinsă doar partea inferioară a complexului.
Umplutura gropii era constituită dintr-un sediment argilos, de culoare intens negricioasă datorită
cantităţii mari de cărbune cenuşă din amestec. Din umplutură a provenit un inventar arheologic
semnificativ, constând în fragmente ceramice, piese din bronz şi fier, cataramă de bronz.
Complexul 3, localizat în SP 2, este o groapă, de formă relativ rectangulară (2,75 x 2,90
m), albiată în secţiune, ce se adânceşte în nivelul de loess cca O, 15 m. A fost identificată la cota de
-0,63 m faţă de actualul nivel de călcare. Umplutura gropii era constituită din sediment argilos, de
culoare gri închisă, probabil în amestec cu cenuşă. Este puternic pigmentată cu cărbune şi are în
compunere fragmente mărunte de ceramică, obiecte din fier, un fragment de teracotă şi material
tegular (PI. X, XII, XVI, XXIll/2).
Complexul 4, localizat în Sp. 8, este o groapă, de formă rectangulară, orientată N-S, cu
dimensiunile de 2,40 x 2, 1O m, al biată în secţiune, ce se adânceşte în nivelul de loess circa 0,20 m.
În profil, dar şi în grund, pe latura de sud, este vizibilă o perturbare stratigrafică (groapă cu
diametrul de 0,25 m), posibil urma unui par. Pe marginea acestei perturbări se constă prezenţa unor
lentile de var în amestec cu nisip. Umplutura complexului este constituită dintr-un sediment de
culoare brun maronie - silt argilos - amestecat cu fragmente ceramice mărunte şi fragmente de
material tegular. Materialul arheologic constă în fragmente ceramice romane, precum şi material
tegular fragmentar. Umplutura perturbării stratigrafice este uşor diferită ca pigmentaţie faţă de cea
a complexului propriu-zis, fiind constituită din argilă negricioasă, uşor mai afănată, cu lentile de
var nisipos şi fragmente de material tegular.

SCURTE

CONSIDERAŢII

ASUPRA MATERIALULUI ARHEOLOGIC

CERAMICA

Pentru epoca romană materialul ceramic se încadrează în mare parte, în categoria comună,
de factură locală. Ceramica rezultată din interiorul edificiilor E l-E3 se caracterizează printr-o
diversitate a formelor comune: farfurii, boluri, străchini, oale, capace, ulcioare, căni. Tot din
interiorul edificiilor, dar şi din complexele 1, 7, 22, 24 şi 27 au fost recoltate fragmente de amfore
sau recipiente apropiate ca aspect (amforete). Se remarcă o cană cu trei toarte (nr. cat. 12),
descoperită în exteriorul zidului de est al E2. O categorie aparte o reprezintă ceramica de tip terra
sigillata. Cea mai mare parte a ceramicii terra sigillata a fost descoperită în complexul 22 (bol cu
ştampila MARC/ANUS- nr. cat. 2) şi în complexul 24 (castron cu ştampila CELSTANIMA - nr. cat.
1), iar un fragment provine din şanţul de delimitare (complexul 7). Vasele au ca motive decorative
reptile şi păsări (PI. XIV/1-2).
Spre deosebire de alte structuri din epoca romană cercetate în provincia Dacia, în cazul
sitului de la Tărtăria 2, se remarcă ponderea redusă a obiectelor de iluminat. Astfel, au fost
descoperite doar trei piese de acest fel, unul în complexul 22 (opaiţ reîntregibil de tip Loesche X nr. cat. 15), în complexul 24 fragmente de opaiţ, iar din complexul 7 provine o apucătoare de opaiţ
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cu reprezentarea unei acvile (nr. cat. 16). O piesă deosebită a fost descoperită în complexul 3,
respectiv un fragment de teracotă, reprezentând un cap de copil (nr. cat. 17).

OBIECTE DE METAL

Din complexele datate în epocă romană au provenit şi un număr relativ apreciabil de piese
de metal. Dintre acestea se evidenţiază, ca artefacte cu putere de datare, şapte monede (bronz şi
argint) şi şapte fibule (bronz şi fier, nr. cat. 21-27). Piesele din fier prezentau o stare avansată de
oxidare, ceea ce a făcut destul de dificilă identificarea funcţionalităţii lor în stadiul preliminar de
cercetare. Obiectele sunt destul de diverse, de la elemente de construcţie (cuie, piroane, scoabe,
elemente de îmbinare, balamale), până la obiectele de uz curent, piese de port şi piese de armament
(verigi, un lanţ, chei, lame de cuţit - nr. cat. 40-42, o seceră - nr. cat. 45, un fier de plug - nr. cat.
44, două vârfuri de săgeată) cu analogii în provincia Dacia 18 •
Relativ numeroase sunt şi obiectele din bronz, marea majoritatea fiind datate în epoca
romană. Ca şi în cazul obiectelor din fier, se constată o diversitate a acestora (fibule, limbă de
curea, cataramă cu carabinieră, trei ace, dintre care unul cu cap în formă de con de pin, verigi,
buton de casetă, placă circulară perforată în mijloc etc. -nr. cat. 28-34).
Dintre cele şapte fibule, cinci provin dintr-un context arheologic bine definit, din complexe
sau din interiorul structurilor de locuire, iar una a fost descoperită la decapare, fără a putea fi
atribuită unui complex arheologic. Având în vedere că această categorie de artefacte arheologice
poate oferi importante indicii cronologice vom insista, în cadrul lucrării de faţă, asupra analizei
preliminare a acestora. Piesele sunt într-o stare satisfăcătoare de conservare, având totuşi un stadiu
de corodare destul de avansat. Cea mai timpurie piesă provine din şanţul de delimitare al
structurilor de locuire (complexul 7). Se încadrează în grupa fibulelor de tip Latene târziu, tip Cociş
3a 19• Fibula este confecţionată din bronz, resortul este bilateral, corpul este de formă circulară în
secţiune, iar portagrafa este trapezoidală. Zona lor de maximă răspândire este limes-ul germanoraetic şi provinciile vestice ale Imperiului. În Dacia se cunosc şase exemplare, toate descoperite la
sud de Mureş, în castre sau niveluri de construcţii civile la care au participat şi militari, datate
cronologic în perioada împăratului Traian20 .
Din acelaşi context stratigrafic provine o altă fibulă din bronz, încadrată în grupa fibulelor
cu piciorul întors pe dedesubt, tip Cociş 37a5a2 21 • Sistemul de închidere este prin resort, iar corpul
este arcuit, de formă dreptunghiulară. Aria de răspândire cuprinde în special Dacia, dar se întâlnesc
destul de rar şi în alte provincii sau în lumea barbară. În ceea ce priveşte datarea, Gheorghe
Diaconu le încadrează în perioada 160-250 p. Chr2 2 , iar Kurt Horedt în secolul al III-iea p. Chr. 23
Aşadar, descoperirea celor două fibule, situate pe un palier cronologic destul de amplu, ar
putea confirma folosirea şanţului pentru structurile de locuire din ambele faze, lucru sugerat şi de
analiza situaţiei arheologice din interiorul perimetrului delimitat complexul 7.
Tot în categoria fibulelor cu piciorul întors pe dedesubt se încadrează şi cea descoperită în
edificiul E3 (Sp. 3, adâncime 0,30 m), confecţionată din fier, de această dată.
În complexul 24 au fost descoperite două fibule din fier şi una din bronz. Fibula din fier se
24
încadrează în grupa fibulelor „Alesia târzii", tipul Cociş l 3b2 . Fibula are corpul de formă
triunghiulară, sistemul de închidere este cu balama, iar portagrafa este de formă trapezoidală. Aria
de răspândire cuprinde nordul Italiei, Pannonia Inferior, Moesia Superior şi Dacia, unde sunt

18

Alicu et a/ii 1994; Gudea 2009, 256-263
Cociş 2004, 39; 255, pi. 1/4
2
Cociş 2004, 40
21
Cociş2004, 144; 390, pi. CXXXVI/1889
22
Diaconu 1971, 248
23
Horedt 1978, 222
24
Cociş 2004, 76; 298, pi. XLIV/653-656
19

°
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răspândite mai ales în partea sudică. După contextele în care au fost descoperite, piesele pot fi
încadrate în secolul al Ii-lea p. Chr.
Fibula din bronz este prevăzută cu balama, are corpul semicircular, iar piciorul, scurt, se
25
termină într-un buton. Se încadrează în tipul Aucissa, tip Cociş 14d4a . Tipul 14d este răspândit în
Dacia, Moesia Inferior şi Moesia Superior. Acest tip apare în a doua jumătate a secolului al Ii-lea
şi continuă în primele decenii ale secolului al Iii-lea p. Chr.
Din interiorul edificiului E2, dar dintr-un context stratigrafic anterior funcţionării acestuia,
provine o fibula din bronz încadrată în tipul fibulelor puternic profilate, tipul Cociş 8a8b2a26 . Piesa
are resortul alcătuit din opt spire, pe corp este prevăzută o nodozitate aplatizată, piciorul (de formă
triunghiulară în secţiune), se termină într-un buton, are o portagrafa, iar formă trapezoidală. Aria de
27
răspândire cuprinde Noricum, Pannonia, Moesia şi Dacia • Dacă iniţial au fost încadrate în
perioada Hadrian - Marcus Aurelius, datările mai noi propun o perioadă de început în epoca lui
Traian28 •
În fine, din suprafaţa Sp. 3, provine ultima fibulă prezentată aici, încadrată în tipul fibulelor
Omega, tipul Cociş 28al 29 • Corpul fibulei are forma literei omega, iar sistemul de închidere este
prin balama. Este realizată din fier. Aria de răspândire cuprinde întreg Imperiul, iar datarea este
foarte largă, secolele I-III p. Chr. 30 În Dacia nu există nici o piesă databilă mai devreme de
mijlocul secolului al Ii-lea şi sunt răspândite în special în Dacia Superior.
Au mai fost descoperite două fragmente provenind foarte probabil de la alte fibule: patru
spire dintr-un resort şi un fragment din corpul alteia, de formă circulară în secţiune.
Obiectele de plumb sunt mai puţin numeroase şi este vorba despre fragmente de placă
contorsionate şi un fragment dint-un obiect circular, cu decor sub forma unor raze, având pe verso
o agăţătoare, probabil un fragment dintr-o ramă de oglindă (nr. cat. 35).

MONEDELE

(nr. cat. 46-52)

Au fost identificate31 emisiuni monetare din următoarele perioade: Traian (anul 100 p.
Chr.) , Iulia Domna (anii 196-211 p. Chr.) 33 , Caracalla (anul 214 p. Chr.) 34 , Gordian al Iii-lea (anii
241-243 p. Chr.)35 şi Filip Arabul (anii 244-249 p. Chr.). Din punct de vedere al nominalului,
primele trei sunt denari, iar ultimele două, sesterţi. Cu excepţia exemplarului bătut pentru Filip
Arabul, cu legenda Provincia Dacia, la Viminacium, toate celelalte sunt emise la Roma. Alte două
monede urmează a fi curăţate, însă, după aspectul general (bronzuri de modul mare), ele pot fi
încadrate în secolele II-III p. Chr. În ceea ce priveşte locul descoperirii, şase piese provin dintr-un
context stratigrafic clar. Astfel, cercetarea edificiului El a oferit două monede (Iulia Domna, Filip
Arabul), a edificiului nr. 2 o monedă (Gordian al Iii-lea), iar în interiorul complexelor 7 şi 24 au fost
descoperite cele două exemplare ilizibile, dintre care cel ce provine din complexul 24 pare a fi Iulia
Domna. Cea mai timpurie monedă (denar emis de Traian), provine dintr-un context stratigrafic
anterior amenajării edificiului E3.
32

25
26

27

Cociş 2004, 82, 304, pi. L/750
Cociş 2004, 56; 269, pi. XV/208
Cociş 2004, 56

28

Gugl 1995, 16
Cociş 2004, 130; 366, pi. CXII/1574
3
Feugere 1985, 419-421
31
Identificarea monedelor a fost realizată de Dan Vasilescu.
32
RIC II, 247, nr. 33
33
RIC IV (I), 170, nr. 577
34
RIC IV (I), 246, nr. 240
35
RIC IV (3), 48, nr. 304 (a)
29
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STICLĂ ŞI OS

Reprezentative, pentru această categorie de material, sunt fragmente de recipiente din sticlă
descoperite în complexul 24 şi în şanţul de delimitare (complexul 7) şi de mărgele din sticlă din
interiorul edificiilor El şi E2, dar şi în complexul 22. Tot din acest complex provine un fragment de
mâner din os.

PROBLEME DE CRONOLOGIE ŞI DE FUNCŢIONALITATE ALE STRUCTURILOR DE EPOCĂ ROMANĂ

Analiza situaţiei arheologice, coroborată cu datele oferite de cercetarea materialului
arheologic, ne permite formularea unei ipoteze de lucru în care distingem două faze de utilizare a
spaţiului. Pentru faza 1 putem vorbii despre o clădire (edificiul E4) cu anexe şi amenajări
(complexele 6 şi 14), delimitate de un şanţ perimetral (complexul 7). Reconstituirea planului
acestei faze de funcţionare este incompletă, având în vedere faptul că limita de nord a platoului nu
a fost investigată. De asemenea, primul nivel corespunzător epocii romane a fost semnificativ
afectat de transformările şi amenajările din cea de-a doua fază. Cu toate acestea, cu privire la
funcţionalitatea şi cronologia acesteia se pot face o serie de consideraţii.
O situaţie similară celei înregistrate pentru edificiul E4 este cea constatată în cazul unei
vil/a cercetate la începutul secolului al XIX-iea la Dezmir36 (jud. Cluj). Autorii cercetării descriu,
printre elementele constitutive ale acestui ansamblu 37 , o clădire cu dimensiunile de 22,25 x 16,70 m
şi cu ziduri construite în tehnica „opus incertum". Interesant de remarcat este faptul că în spaţiul
considerat a fi atrium, autorii cercetării semnalează prezenţa unei amenjări similare complexului 1
din cadrul sitului de la Tărtăria II, căreia îi atribuie funcţionalitatea de „impluvium". În cazul unei
vil/a cercetate parţial la Gârbou 38 (jud. Sălaj) se sugerează că dintr-un astfel de bazin ar fi fost
alimentat un canal cu un traseu ce traversează coridorul median al construcţiei semnalate aici.
Planul clădiri edificiului E4 se înscrie în categoria edificiilor simple, derivate din tipul de
construcţie cu un coridor transversal la care se aliniază restul încăperilor (trei, în cazul de faţă),
specifice secolului al Ii-lea p. Chr. 39 Dat fiind caracterul parţial al cercetării (în sensul că nu putem
oferi o imagine a întregului perimetru delimitat de complexul 7), nu excludem ca pentru faza 1
edificiul E4 să fi fost însoţit şi de alte dependinţe, poziţionate în zona necercetată. În orice caz, din
perspectiva tipologiei propuse de Joachim Henning, pentru faza 1 credem că ne aflăm în faţa unui
ansamblu încadrabil în tipul Henning C40 , eventual B41 .
Putem însă avansa ipoteza că edificiului E4 i se poate atribui funcţionalitatea de locuinţă a
proprietarilor. Acesta acoperă o suprafaţă de aprox. 306 m2 , fără a lua în considerare şi alte
elemente constructive, dezafectate de construcţiile din faza a doua, astfel încât îl putem compara cu
alte edificii cu funcţionalitate similară din cadrul ansamblurilor considerate vil/a cercetate la: Aiud
36

Vezi în acest sens Popa 2002, nr. 240.
Cercetată în 1903, în punctul „Sub Berc". Clădirea principală are cinci încăperi şi o posibilă curte interioară (atrium).
Materialul arheologic provenit de aici constă în cărămizi, tigle, cuie, piroane, o verigă din fier şi ceramică romană. Vezi
Mitrofan 1973, 150.
38
Cercetarea obiectivului, la începutul secolului XX, este însă parţială, iar autorii interpretărilor rezultatelor nu sunt
foarte specifici în detalierea caracteristicilor constructive relativ la acest aspect. Astfel, în descrierea rezultatelor
cercetării prezentă la Mitrofan ( 1973, 140) este descris un canal „Din atrium pleca de-a lungul coridorului, pe sub
acesta, un canal pietruit, larg de 0,35-0, 40 m şi adânc de I m, şi ieşea pe sub colţul vetic al încăperii cu absidă, afară,
în pantă". În partea a două a studiului citat (Mitrofan 1974, 51 ), se specifică textual prezenţa unui impluvium, însă fără
alte detalii.
39
Vezi în acest sens tipologia propusă de Richmond 1969, 49-70, precum şi Bâltâc 2011, 139. De asemenea, vezi
Thomas 1964, 162, Abb. 177, unde unul dintre planurile propuse pentru tipul de vil/a cu Mittelkorridor este aproape
similar cu cel al edificiului analizat.
40
Henning 1987, 27
41
Henning 1987, 26. De asemenea, vezi analiza făcută acestui tip de ansamblu, cu dependinţe separate de casa de locuit,
poziţionate în interiorul unei curţi la Crova 1942, cap. 5.
37
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(357,14 m2 ) 42 , Apahida (369,60 m2 .) 43 , Apoldul de Sus - Curtea Velii (384 m2 ) 44 , Cinciş (351,85
m2 ) 45 şi Sîntămăria Orlea (347,60 m2 )46 . O descoperire din anul 2008 de la Chinteni - Lomb (jud.
Cluj), considerată de către autorii cercetării ca fiind o vil/a, prezintă un plan asemănător, ca
47
structură şi dimensiuni, cu edificiul E4 • Este vorba, aşadar, despre o gospodărie semnificativă,
dacă luăm în considerare dimensiunile clădirii principale, dar şi suprafaţa descrisă de structura de
delimitare (complexul 7), în care sunt prezente şi urmele celorlalte amenajări corespunzătoare
acestei faze.
Chiar dacă datele arheologice înregistrate pentru această fază de funcţionare sunt limitate,
iar majoritatea uneltelor agricole descoperite pe parcursul cercetării provin dintr-un context
stratigrafic în legătură cu funcţionarea edificiului E4, considerăm că avem de-a face cu o structură
cu caracter agricol. Este greu de distins, având în vedere condiţionările obiective impuse de limitele
cercetării, dacă avem de-a face cu o simplă fermă de subzistenţă sau este despre entitate de
producţie specializată.

În ceea ce priveşte propunerea de încadrare cronologică, sunt de luat în consideraţie
prezenţa a trei artefacte cu putere de datare, precum şi o serie de informaţii cu privire la
descoperirile întâmplătoare din vecinătate. Astfel, dintr-un context stratigrafic corespunzător
funcţionării edificiului E4 sunt de amintit un denar, emis în anul 100 p. Chr. (fără urme puternice
de rulare), precum şi o fibulă de fier, tip Cociş 8a8b2a, cu aceeaşi încadrare cronologică timpurie.
La aceasta se adaugă semnalarea, în complexul 24, a unei fibule din grupa fibulelor Alesia târzii,
tip Cociş l 3b2, cu o circulaţie care indică secolul al Ii-lea p. Chr. La aceasta se adaugă semnalarea,
ca descoperire întâmplătoare, în zonă48 , a unei monede emise în timpul domniei lui Aelius
49
Hadrianus •
Cu prudenţa se poate postula o datare timpurie a fazei 1 (edificiul E4, complexele 6, 7 şi
14) în prima jumătate a secolului al Ii-lea p. Chr. Nu avem nici un indiciu privind identitatea
ocupanţilor acestei prime faze, ci doar ipoteza că ne aflăm în faţa unei exploataţii agricole timpurii,
50
constituită în primii ani ai stăpânirii romane din Dacia •
Cea de-a doua fază se manifestă printr-o schimbare structurală majoră. Nu se păstrează
decât structura de delimitare. În interior se aplică alte reguli de amenajare a spaţiului. Este un efort
constructiv considerabil, care presupune o putere financiară pe măsură. Astfel, edificiul E4 nu mai
funcţionează, iar în spaţiul delimitat de complexul 7 sunt construite alte, cel puţin patru, edificii şi o
serie de noi amenajări, cu orientări şi dispuneri care nu au nici un element comun cu faza
anterioară. Cele trei clădiri cercetate integral sunt structuri de sine stătătoare, separate. Nici una
dintre ele nu prezintă indicii relative la un sistem de încălzire şi nici elemente care să fie legate de
asigurarea unui minim confort necesar atribuirii funcţionalităţii de reşedinţă a proprietarului. Două
dintre ele, edificiul El şi edificiul E2, sunt clădiri cu suprafeţe generoase (200 m2• şi 151 m2),
construite pe fundaţii de piatră, cu pereţi de lemn. Edificiul E 1 a avut acoperiş de ţiglărie, iar
edificiul E2 probabil acoperiş din material perisabil (lemn, stuf, paie). De asemenea, se remarcă, în
analiza distribuţiei materialului arheologic, raritatea elementelor ce pot fi puse în legătură cu
funcţionalitatea de structură de locuire (ceramică, elemente de iluminat, obiecte de port şi
podoabă). Toate acestea ne îndreptăţesc să sugerăm că acestea ar fi putut face parte din zona
42

Winkler el a/ii 1968, 59-85; Mitrofan 1973, 128-130
Mitrofan 1973, 130-133
44
Branga 1986, 145-164, 146, pi. 24; Popa 2002, nr. 30/2
45
Floca, Valea 1965, 163-192; TIR L 34, 4 7; Popa 2002, nr. 166
46
TIR L 34, 103; Tudor 1968, 109; Mitrofan 1973, 148; Popa 2002, nr. 576/1; Gudea 2009, 31 O
47
Cercetarea este de asemenea parţială. Edificiul investigat se află într-o stare precară de conservare, elementele sale
indicând însă o structură uşor mai elaborată faţă de Edificiul E4 de la Tărtăria - Cociş el a/ii 201 O, 565-574. În
apropiere a mai fost cercetat un ansamblu de tip villa (Alicu el a/ii 1995, 619-633), prezenţa acestor structuri fiind
explicabilă în relaţie cu poziţionarea zonei în imediata vecinătate a oraşului Napoca şi prezenţa unui drum.
48
Informaţiile despre o prezenţă romană în zonă sunt extrem de sărace şi ambigue, atât în ceea ce priveşte consistenţa
acestora, cât mai ales localizarea lor. În general, se face trimitere la toponimul Cioara, utilizat generic, atât pentru
actuala zonă a satului Sălişte, cât şi pentru ceea ce reprezintă teritoriul comunei actuale Sălişte, ceea ce produce
dificultăţi în demersul de sintetizare a informaţiei.
49
Gudea 2009, 262
50
Vezi în acest sens Paki 1995, 19-37; Benea 2002, 101-102; Piso 2008, 297-331.
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considerată pars rustica sau fructuaria , fiind dependinţe de tip depozit/hambar (cella, horreum)
sau grajd/spaţiu pentru atelaje (stabulum, tecta)5 2• Pentru această funcţionalitate pledează şi poziţia
51

lor, periferică în economia suprafeţei delimitate de complexul 7, cele două edificii fiind grupate pe
limita de sud a ansamblului descris de şanţul de delimitare.
În provincia Dacia, astfel de clădiri, cu caracteristici constructive şi dimensiuni
53
asemănătoare au fost semnalate la Hobiţa - Grădişte (Clădirea B) , Apoldul de Sus - Curtea Velii
54
5
56
(Clădirea B) , Apoldul de Sus - Levejoare (Clădirea B)5 şi, recent, la Balomiru de Câmp .
Potrivit observaţiilor noastre, edificiul E3 se află pe latura de vest a curţii delimitate de
complexul 7, fiind în conexiune directă cu acesta, găsindu-şi analogii în situaţiile constatate la
57
59
60
Ciumăfaia , Hobiţa - Grădişte (Clădirea C)58 , Deva , Apoldul de Sus - Levejoare , Apoldul de Sus 61
62
Curtea Velii (Clădirea C) , Miercurea Sibiului - Coşcane • Pentru toate punctele menţionate cercetarea
a pus în evidenţă astfel de structuri, considerate de autorii respectivi ca având funcţionalitate de turn de
supraveghere a împrejurimilor, uneori combinată şi cu aceea de locuinţă a administratorului domeniului
(vilicus), separată de cea principală, a proprietarului63 • În cazurile de la Ciumăfaia64 şi Aiud65 astfel de
structuri delimitate şi pavate sunt considerate ca fiind mici capele 66 .
Ceea ce diferenţiază situl de la Tărtăria II de toate celelalte structuri considerate vil/a
cercetate şi publicate în literatura de specialitate din Dacia intracarpatică este prezenţa, în interiorul
perimetrului delimitat de complexul 7, a unor posibile locuinţe cu podeaua uşor îngropată, care
funcţionează după prima fază, fiind în legătură cu structurile de zidărie cercetate pentru faza a
doua. Acestea au dimensiuni generoase (4,10 x 3,90 m, 4,00 x 3,30 m, 3,10 x 2,00 m), elemente
care atestă amenajarea ca structuri de locuire (urme de pereţi - complexul 24, posibile podele complexul 14, gropi de par - complexele 10 şi 4). Din acestea provine un bogat şi variat material
arheologic care sugerează o funcţionalitate „domestică". Astfel de locuinţe nu sunt necunoscute în
peisajul istorico-arheologic al Daciei, fiind însă descoperite în contexte legate de aşezări rurale 67 ,
cu o componentă, mai mult sau mai puţin justificată, a elementului autohton 68 • Este cazul
complexelor investigate în cuprinsul siturilor de la Vermeş 69 , Grădinari 70 , Dedrad71 , Hodoni 72 ,
Potrivit definiţiilor şi recomandărilor „agronomilor" antici, vezi în acest sens DA, s.v. vil/a, RE, VIII A2, 1958, 21422159. De asemenea, cu privire la evoluţia noţiunii de vil/a şi relativ la nuanţele semantice în cadrul textelor antice, vezi
Baumann 1983, 14--17 şi Bâltâc 2011, 138-140.
52
Baumann 1983, 17
53
TIR L 34, 65; Floca 1953, 743-754: Mitrofan 1973, 142-144; Popa 2002, nr. 320; Gudea 2009, 225, Abb. 33, 309
54
Branga 1986, 145-164, 146, pi. 24; Popa 2002, nr. 30/2; Gudea 2009, 228 (Abb. 36/1 ), 308
55
Branga 1978, 88-97; Branga 1980, 164--186; Gudea 2009, 229 (Abb 37), 308
56
Dumitraşcu, Raţiu, Dolea 2013, 103-140. Autorii cercetării atribuie clădirii investigate funcţionalitatea de dependinţă a
unei posibile vil/a.
57
TIR L 34, 48; Szekely 1969, 155-181; Mitrofan 1973, 133-136; RACJ, 114, nr. 5--6; Popa 2002, nr. 178; Gudea 2009,
224, Abb. 32 a
58
TIR L 34, 65, Floca 1953, 743-754, Mitrofan 1973, 142-144; Popa 2002, nr. 320; Gudea 2009, 225 (Abb. 33), 309
59
Mitrofan 1973, 138-140; Gudea 2009, 225 (Abb. 33), 282
60
Branga 1978, 88-97; Branga 1980, 164--186; Gudea 2009, 229 (Abb 37), 308
61
Branga 1986, 145-164, 146, pi. 24; Popa 2002, nr. 30/2; Gudea 2009, 228 (Abb. 36/1), 308
62
Branga 1986, 189-201; Gudea 2009, 227 (Abb. 35), 309
63
Szekely 1969, 155-181; Gudea 2009, 230-231, 251, 308-309
64
Vezi discuţia Ia Mitrofan 1973, 133 şi nota 18.
65
Cf Mitrofan 1973, 129
66
Spre deosebire de cele două cazuri citate, pentru edificiul E3 nu avem niciun indiciu cu privire la o funcţionalitate
sacră, doar dezvelirea întregului ansamblu de la Tărtăria II putând clarifica astfel de detalii.
67
Analiza cantitativă a stadiului cercetării unor astfel de aşezări, realizată de Nicolae Gudea (Gudea 2009, 200-201),
reflectă următoarea situaţie: Dacia Porolissensis - 43 de puncte de interes (dintre care doar şase parţial cercetate şi 37
identificate prin cercetări de suprafaţă şi descoperiri întâmplătoare), Dacia Apulensis - 109 de puncte de interes (dintre
care 37 parţial cercetate şi 72 identificate prin cercetări de suprafaţă şi descoperiri întâmplătoare) şi Dacia Malvensis 74 de puncte de interes (dintre care 12 parţial cercetate şi 62 identificate prin cercetări de suprafaţă şi descoperiri
51

întâmplătoare).

O clasificare a tuturor aşezărilor rurale din provinciile dacice în funcţie de caracteristicile şi elementele constitutive,
precum şi o clasificare a sistemului de habitat specific acestora, realizată prin sintetizarea stadiului cercetării în acest
domeniu, este disponibilă la Gudea 2009, 200-223; 264--297.
69
Gaiu 2004, 126 şi pi. 2
68
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Mediaş IV

73

Obreja74 , Slimnic 75 , Sf. Gheorghe-Iemut76 , Cioroiul Nou 77 , Locusteni 78 etc. În
combinaţie cu structuri în construcţia cărora a fost utilizată şi piatra, locuinţe de acest tip sunt
semnalate la Chinteni 79 , Cicău 80 , Ghirbom81 , Micăsasa 82 , Gomea83 , Petreşti 84 , Sebeş 85 şi
86
Sânmiclauş , pentru a le menţiona pe cele mai reprezentative.
Dacă pentru Dacia prezenţa şi analizarea acestui tip de locuire, din perspectiva unei
constante la fel de caracteristice epocii romane ca şi tipul de locuire în clădiri/edificii, face parte
dintr-un discurs istorico-arheologic de dată relativ recentă 87 , pentru provincia învecinată, respectiv
Pannonia, locuinţele de acest tip reprezintă o parte însemnată a habitatului specific epocii
romane 88 . Potrivit tipologiei propuse de Tibor Budai Balogh structurile investigate de noi în cadrul
sitului de la Tărtăria II pot fi încadrate după cum urmează: complexele 22 şi 27 - Tip II A,
complexul 24 - Tip I A, complexul 4 - o variantă a Tipului II B2, iar complexul 1O - o variantă a
Tipului II C3 sau II C4 89 • Analiza făcută de cercetătorul maghiar asupra acestui tip de amenajări
90
interpretează critic o serie de propuneri de clasificare anterioare , pe care le adnotează prin
91
raportarea la descoperiri arheologice recente . Din punct de vedere funcţional, Budai Balogh
propune o interpretare care combină funcţia de locuire efectivă cu cea de spaţiu de desfăşurare a
unor activităţi economice diverse 92 , subliniind imposibilitatea atribuirii etnice a acestui tip de
locuire, acesta fiind o constantă pentru tot spaţiul danubian în perioada Latene, fiind preluat şi
transmis în creuzetul de civilizaţie materială şi spirituală reprezentat de Imperiul Roman. Lipsa
semnalărilor de acest tip de dependinţe şi anexe pentru structurile de tip vi/la cercetate în Dacia se
explică mai curând prin stadiul cercetării şi nu printr-o excepţie constituită de situl de la Tărtăria II.
Un ultim aspect legat de arhitectura ansamblului de la Tărtăria II este cel legat de prezenţa
şanţului de delimitare. Majoritatea cercetătorilor acestui aspect al antichităţii consideră că unul
dintre criteriile de interpretare a unei structuri romane ca fiind vi/la este constituit de prezenţa unui
spaţiu definit de o incintă93 . Aceasta poate îmbrăca forma complexă a unui zid, dar sunt luate în
considerare şi alte modalităţi de definire a perimetrului (garduri, sistem de şanţ cu val, şanţuri
simple sau sistem de şanţuri paralele şi concentrice, garduri vii etc.)94 • În Dacia sunt, atestate
arheologic, complexe de clădiri în interiorul unor incinte de zid, de forme şi dimensiuni diferite,
cele mai reprezentative fiind cele investigate la Deva95 , Apoldul de Sus - Curtea Ve/ii96 , Sântămăria
,

70

Benea 1996, 304
Gudea 2009, 209, Abb.17
72
Bejan, Benea 1985, 187-197
73
Winkler, Blăjan 1993, 459-476; Gudea 2009, 289
74
Protase 1980, 57-63; Protase 2002; Popa 2002, nr. 433
75
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Orlea97 , Ciumăfaia98 , Hobiţa - Grădişte99 şi Miercurea - Coşcane 100 • Până în acest moment nu
cunoaştem, în provincia Dacia un sistem de delimitare de acest tip, din motive similare celor
invocate pentru prezenţa în interiorul ansamblurilor de tip vil/a a unor bordeie, respectiv stadiul
cercetării şi numărul mic al unor astfel de ansambluri pentru care s-a putut realiza o cercetare în
suprafaţă 101 • Pentru alte provincii din Imperiu delimitarea cu şanţuri este documentată şi
considerată, de asemenea, o manifestare moştenită de la sistemul de habitat şi de exploatare
agricolă specifice perioadei pre-romane, preluarea acestuia în epocă romană fiind considerată a fi
un indiciu al romanizării. Interesante, din acest punct de vedere sunt asemănările dintre sistemul de
delimitare de la Tărtăria II şi cele de la Kaiserteinbruch - Konigshof 02 (Pannonia), Uplyme Holcombe (Britannia) 103 şi Manfield Holme House (Britannia)' 04 • Cea mai fidelă analogie a
sistemului de delimitarea constatată pentru situl roman de la Tărtăria II provine însă din Pannonia
- Gonyii, Nagy-Saros - şi este legată, însă, de o structură de supraveghere, a drumului roman de la
.
Ia Carnuntum 1os .
A qumcum
Având în vedere cele prezentate în rândurile anterioare, considerăm că structurile cercetate
în cadrul sitului de la Tărtăria II pot fi considerate ca fiind legate de prezenţa unei vil/a şi existenţa
unei exploataţii agricole în zonă. Problemele de interpretare derivă din disproporţia dintre datele
disponibile pentru prima fază de funcţionare şi cea de-a doua. Astfel, este certă o prezenţă şi o
ocupare a spaţiului în prima jumătate a secolului al II-iea, atât pentru punctul Tărtăria II, cât şi
pentru zona din imediata vecinătate. Urmează o perioadă, destul de însemnată, acoperind în mare
parte domniile lui Antoninus Pius, Marcus Aurelius şi Commodus, pentru care nu avem indicii
arheologice şi nici semnalări de descoperiri întâmplătoare în zonă. Edificiile şi amenajările din
această primă fază sunt modeste şi legate de o ocupaţie agricolă, după cum indică materialul
arheologic provenit din contextul stratigrafic atribuit acestei prime faze.
Este frapantă maniera de debut a celei de-a doua faze, cu schimbări drastice de utilizare a
spaţiului, unicul element preluat de la faza anterioară fiind şanţul de delimitare, ceea ce ne indică o
posibilă schimbare de proprietar. Situaţia arheologică constatată pentru cea de-a doua fază,
materialul arheologic şi analiza materialului numismatic, plasează începutul celei de-a doua faze în
perioada severiană şi indică o funcţionare care urcă până la o dată ulterioară anului 246 (cea mai
târzie monedă descoperită în conexiune cu clădirile care formează ansamblul).
Ipoteza schimbării de proprietar ridică însă o serie de probleme în legătură cu maniera de
transfer a proprietăţii. În cazul nostru putem avansa trei ipoteze:
I. Terenul pe care se dezvoltă este iniţial ager pub/icus, iar primul ocupant are doar posesia
şi folosinţa. În acest caz, se află într-un teritoriu pentru care nu se aplică ius italicum. Poate
transmite posesia, succesoral sau către un alt partener, prin mijloacele şi modalităţile stipulate de
dreptul roman.
2. Terenul este ager publicus, iar primul ocupant pierde, printr-un concurs de împrejurări,
posesia, lotul fiind probabil realocat prin atribuire individuală (adsignatio viritim), caz în care s-ar
explica hiatusul constatat de noi în cazul Tărtăria II.
3. Primul proprietar are asupra terenului o proprietate deplină dominium ex iure Quiritium
şi poate efectua tranzacţii de drept civil de tip mancipatio, usucapio şi in iure cessio. În acest caz,
96

Branga 1986, 145-164, I 46, pi. 24; Popa 2002, nr. 30/2; Gudea 2009, 228 (Abb. 36/1 ), 308
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Situaţia este sesizată şi de J.T. Smith în analiza stadiului cercetării vilelor romane în Europa de sud-est: ,,Nevertheless,
ii is strange, in view of the determination implicit in the extent of digging on sites where the lack of mosaics,
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el este cetăţean roman dintr-un teritoriu care beneficiază de ius italicum, iar scenariul ia în
considerare faptul că Ulpia Traiana se bucură încă de la fondare de uriaşul avantaj oferit de ius
italicum, ceea ce presupune că prin adsignatio ager publicus putea fi transformat în proprietate
106
privată, adică în ager datus adsignatus •
Nu putem evita o discuţie despre prezenţa monumentului epigrafie descoperit în
vecinătatea sitului. Astfel, personajul eternizat în inscripţie, Q. Valerius Macrinus (?), are patru
107
calităţi importante: este cetăţean roman, este veteran al legiunii a V-a Macedonica , este missicius
şi a făcut parte din ordo decurionum al coloniei Sarmizegetusa. În calitate de cetăţean roman face
parte din corpul de cives romani optimo iure, cu toate avantajele ce decurg din aceasta, dintre care
cea mai importantă, în cazul nostru, este scutirea de impozitul funciar. Calitatea de veteran al
legiunii a V-a Macedonica presupune că el îşi termină serviciul militar într-o perioadă post 168170 p. Chr. '° 8, la care se adaugă anii în care are calitatea de missicius, fiind în continuare la
dispoziţia trupei în care a servit. Este puţin probabil ca apartenenţa sa la ordo decurionum al
Sarmizegetusei să se fi produs în paralel cu calitatea de missicius, astfel încât putem situa
cronologic accesul acestuia în elita municipală a capitalei Daciei cândva începând cu perioada
severiană, ceea ce este în perfect acord cu datarea fazei a doua din cadrul sitului de la Tărtăria II.
Calitatea de decurion presupune însă o proprietate funciară în teritoriul oraşului în care îşi exercită
magistratura şi, mai ales, un cens ridicat, calculat pe baza veniturilor obţinute din activităţi
acceptate, fiind preferate cele derivate din proprietăţi funciare. Nu ştim nici dacă personajul nostru
a îndeplinit vreo magistratură sau a fost doar simplu pedan' 09 •
Este puţin probabil să ne aflăm în faţa unei aşa numite „pietre călătoare", astfel încât,
putem considera că locul de înmormântare a personajului este pe proprietatea pe care o deţine,
probabil de-a lungul drumului de la poalelele platoului Tărtăria 1 '°.
Dealtfel, legătura dintre Q. Valeriu Macrinus şi o posibilă proprietate funciară în zona
Tărtăria este utilizată de Ioan Piso ca argument în stabilirea limitelor teritoriului Ulpiei Traiana,
pentru stărşitul secolului al Ii-lea p. Chr. 111 , iar personaje ce fac parte din ordo, cu proprietăţi aflate
la distanţe mai mari sau mai mici de capitala provinciei mai sunt atestate epigrafie. Este cazul lui
M Aurelius Valentinus 112 , Grattius Paternus 113 , Lucius Grattius 11 4, pentru care Lucreţiu
15
Mihăilescu-Bârliba sugerează proprietăţi funciare în zona Strei - Călan' •
Evoluţia lui Q Valerius Macrinus, de la cariera militară către cea de proprietar şi apoi
membrul al aristocraţiei municipale este similară cu cea a altor proprietari de villae din provincie.
Amintim aici cazul lui P. Aelius Iulius, veteranus şi ex centurione 116 şi al fiului acestuia, P. Aelius
Maximus 111 , şi el militar, iar apoi decurio, duumvir quinquennalis şijlamen al coloniei Napoca 118 ,
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Bleiken 1974, 359-367
În lectura propusă de autorii !DR III/3. Potrivit lui Florian Matei-Popescu, inscripţia prezintă o serie de probleme de
lectură şi de încadrare cronologică. Astfel, într-un studiu ce urmează a fi publicat, acesta propune o încadrare în prima
jumătate a secolulului al II-iea p. Chr., precum şi o nouă variantă de întregire, caz în care, inscripţia s-ar afla în
legătură cu prima fază romană din cadrul sitului de la Tărtăria II. Calde mulţumiri lui Florian Matei-Popescu pentru
discuţiile, sugestiile şi observaţiile cu privire la acest subiect, în perioada de redactare a prezentei lucrări.
108
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109
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proprietari ai vi/la-ei de la Ciumăfaia. Un alt veteran, T Flavius Rufus 119 şi soţia acestuia, Iulia
Maxima 120 , pot fi puşi în legătură cu villa de la Răhău 121 .
Este greu de identificat modalitatea în care toţi aceşti foşti veterani îşi vor fi constituit
proprietăţile funciare, dat fiind că în perioada pe care o analizăm se preferă mai degrabă
transformarea missio agraria în missio nummaria 122 • Că aceştia vor fi constituit un pilon important
al romanizării şi al funcţionării economice a provinciei stă mărturie excepţionala reprezentare
iconografică a evoluţiei foştilor militari de la statutul de veteran la cel de proprietari funciari,
culminând cu acela de notabil imortalizată pe stela de la Şeica Mică 123 •
Datele arheologice oferite de cercetarea sitului de la Tărtăria II ne oferă ocazia să
propunem, ca datare pentru inscripţia discutată jumătatea secolului al III-iea p. Chr. (considerând
decurionatul ca fiind apogeul carierei lui Q. Valerius Macrinus).
Concentrarea semnalărilor de proprietăţi rurale în zona fertilă din Valea Mureşului
mijlociu, pe linia Apulum - Micia şi în zona Haţeg este un bun indicator pentru stabilirea limitelor
teritoriului Ulpiei Traiana şi în acelaşi timp un important reper pentru restabilirea traseului reţelei
rutiere a provinciei. Fără îndoială că înflorirea şi dezvoltarea acestora este sigur în legătură cu
dobândirea de ius italicum, ceea ce făcea ca o astfel de proprietate, beneficiind de imunităţile
specifice, să fie foarte rentabil de exploatat. Cu privire la acest aspect, izvoarele antice referitoare la
provincia Dacia sunt extrem de reduse. În esenţă, întreaga discuţie se bazează pe un pasaj din
Ulpianus 124 care indică, în timpul lui Caracalla, cinci cetăţi din Dacia care posedau acest uriaş
privilegiu (Sarmizegetusa, Napoca, Colonia Apulensis, Potaissa şi Dierna), una cu ius italicum
dobândit din timpul lui Traian, iar celelalte patru în timpul lui Septimius Severus. Nu este locul şi
nici scopul articolului să intrăm în spinoasa problemă a datei de atribuire a acestui privilegiu pentru
125
cetăţile din Dacia , ci doar să sugerăm faptul că analiza situaţiei de la Tărtăria II, precum şi
coroborarea cu restul datelor legate de proprietăţile rurale de pe valea Mureşului mijlociu pot aduce
date noi cu privire la această problemă.
Dorim însă să stăruim asupra faptului că, acceptând ideea existenţei la Tărtăria II a unei
vil/a, reşedinţă şi mijloc aducător de venit pentru un proprietar funciar din Dacia de la sfârşitul
secolului al Ii-lea şi începutul secolului următor, pornim de la premisa enunţată de Rivet, potrivit
căreia „vi/la, in Latin, means /arm, but a /arm wich is integrated into the social and economic
organiza/ion of the Roman World" 126 • Aceasta presupune racordarea sa la principalele elemente ce
definesc acest sistem social economic, respective conexiunea cu reţeaua rutieră, accesul la
modalităţile considerate profitabile de transport (de exemplu transport pe Mureş) şi existenţa pieţei
de desfacere, constituită în principal de structurile urbane şi cvasiurbane. Aceste condiţii pentru
existenţa unei proprietăţi funciare rentabile sunt prezente în majoritatea indicaţiilor autorilor antici
referitoare la agricultură 127 , racordarea la o reţea rutieră fiind esenţială. Din acest punct de vedere,
informaţiile obţinute pe baza cercetării ansamblului de la Tărtăria II se conectează şi completează
cu o serie de alte descoperiri recente prilejuite de cercetarea arheologică preventivă pe sectoarele de
Autostradă Sibiu - Sebeş, Sebeş - Orăştie şi Orăştie - Deva, care aduc importante contribuţii la
cunoaşterea acestei porţiuni din valea Mureşului mijlociu. Astfel, în afară de construcţiile de la
128
Tărtăria II, urme ale unor structuri romane au fost semnalate la Pianu de Jos , Balomiru de
119
120
121

Ţeposu Marinescu 1982, 124, nr. 89; !DR IIl/4, 8
Ţeposu Marinescu 1982, 140, nr. 162; !DR IIl/4, 9
Despre modalităţile de formare a marilor proprietăţi funciare din Dacia şi rolul aristocraţiei municipale, vezi Piso

l 995a, 437-444.
O analiză a rolului veteranilor atestaţi în teritoriul Vipiei Traiana Sarmizegetusa este făcută de George Cupcea
(Cupcea 2011, 241-249), personajul nostru, Q. Valeriu Macrinus lipsind însă din analiza sa.
123
Ramer in Rumanien, Koln 1969, 255, Taf. 86; Ţeposu Marinescu 1982, 214, nr. 74
124
Digeste, 50, 15, I, 8; 9 (Ulpian, de censibus). Vezi în acest sens şi Ardevan 1987, 117-126.
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Vezi în acest sens analiza realizată la Cîrjan 2010, 133-139, critica diverselor ipoteze şi stadiul cercetării referitor la
acest subiect, cu toată bibliografia de specialitate, dar şi Ardevan 1998, 111-120.
126
Rivet 1969, 176-177
127
Bâltâc 2011, 138-139
128
Cercetări arheologice recente au pus în evidenţă unele vestigii romane care pot constitui periferia unui ansamblu de tip
vil/a aflat probabil în exteriorul zonei cercetate preventiv. Situl Pianu de Jos-Lunca Pârâului era localizat între km
122

228

CONTRIBUŢII

LA

CUNOAŞTEREA

EPOCII ROMANE PE VALEA

MUREŞULUI

MIJLOCIU.

CERCETĂRI ARHEOLOGICE PREVENTIVE ÎN SITUL TĂRTĂRIA li, COM. SĂUŞTE, JUD. ALBA

Câmp 129 , Şibot 130 , Gelmar 11 131 (pe malul stâng al Mureşului, în dreptul castrului de la Cigmău) şi
Spini 132 (PI. XX/1). Toate aceste situri, dintre care unele extrem de complexe 133 , la care se adaugă,
pentru zona cuprinsă între Vinţu de Jos şi Simeria o serie de semnalări de structuri considerate ca
134
aparţinând epocii romane indicate de cercetări aeriene ale zonei , precum şi în recentele evaluări
135
şi cercetări prilejuite de lucrările de modernizare a căii ferate Alba Iulia - Simeria , vin să
contureze un peisaj arheologic complex, care ridică o serie de probleme de interpretare. Este clar,
în acest moment, având în vedere aliniamentul coerent pe care se poziţionează aceste noi
descoperiri, că toate se raportează la o reţea rutieră, pe care cu greu o mai putem considera
secundară. În acest stadiu al cercetării, se conturează o importantă arteră principală (cu un mic
136
tronson surprins dealtfel în cercetarea arheologică ) din care par să se desprindă o serie de
drumuri secundare care urmează culoarele naturale descrise de Valea Pianului, Valea Ciorii, Valea
Cugirului, continuând, pe Valea Streiului, către capitala provinciei. În condiţiile acceptării, în
general, a identificării toponimului Blandiana din sursele principale referitoare la reţeaua rutieră a
Daciei romane 137 cu actuala localitate Vinţu de Jos 138 , precum şi a elementelor de topografie şi de
planimetrie a ansamblului de la Şibot (situat la răscruce cu calea de acces către valea Cugirului 139 ),
ne punem întrebarea dacă nu cumva s-ar impune o reconsiderare a teoriei plasării drumului
principal Apulum - Vipia Traiana, pentru tronsonul Vinţu de Jos - Simeria.
Informaţiile cu privire la acest aspect sunt destul de consistente. Astfel, Acaţiu Barcsai, la
mijlocul secolului al XVII-iea, aminteşte de un „drum slăvit" rămas de la Traian, în părţile
Câmpului Pâinii 140 , iar o serie de izvoare topografice din secolul al XVIII-iea fac referire la
142
tronsoane de drum antic în zonă 141 , etichetate ca Ramer Weg sau Alter Ramer Weg , semnalările
de pe această parte a Mureşului fiind mult mai frecvente decât pentru partea dreaptă.
La o examinare atentă a tronsonului de drum dintre Apulum şi Aquae (Călan), figurat pe
Tabula Peutingeriana - Segmentum VIII, atrage atenţia o inadvertenţă. Astfel, pe această porţiune
143
sunt figurate cinci porţiuni de drum (figurate prin linii frânte ), teoretic despărţite de localităţi
cărora le sunt atribuite, însă doar patru etichete de identificare (Blandiana, Germisara, Petrae,
Aquae). Astfel, între Apulum şi Blandiana este figurat un tronson de 8 MP, ceea ce ar corespunde
cu distanţa Vinţu de Jos - Partoş (Alba Iulia). Urmează un tronson de drum pentru care nu există
nici un toponim, dar peste care este figurată distanţa de 9 MP, pentru ca următorul tronson, pentru
care nu avem figurată distanţa, să se finalizeze cu eticheta Germisara. Urmează apoi distanţa dintre
Germisara şi Petrae, de 9 MP şi cea dintre Petrae şi Aquae de 13 MP. Însumate, distanţele figurate
pe Tabula Peutingeriana între Blandiana şi Petrae reprezintă 17 MP, ceea ce, considerând 1000 de
paşi ca fiind 1,48 km, ar deveni, în sistemul actual, 25,20 km. Or, indiferent de traseu, distanţa între
actualele localităţi Vinţu de Jos şi Simeria este de cca 38 de km. Această inadvertenţa numerică a
fost sesizată anterior în literatura de specialitate, fiind însă interpretată din perspectiva unor greşeli

20+550--20+870 al autostrăzii Sebeş - Orăştie (Damian et a/ii 2013, 223-224, nr. 131 ). De altfel, din zonă provine şi
un altar votiv, vezi Wollmann 1970, 166, nr. 18.
129
Dumitraşcu, Raţiu, Dolea 2013, 103-140
130
TIR L 34, I OI; Tudor 1968, 135; Branga 1980, 146; Lipovan 1984, 459-465 (care presupune şi el existenţa unei statio
mansio); !DR III/3, 277; RAA, 180; Popa 2002, nr. 629; Popa 2011, 253-262. Cercetările preventive în situl dintre km
9+650-1O+150 al Autostrăzii Sebeş - Orăştie la Bâltâc et a/ii 2012, 230-232, nr. 137.
131
Damian et a/ii 2011 a, 286--287, nr. 165
132
Damian et a/ii 2011, 278-279, nr. 155
133
Cazul de la Şibot, Bâltâc et a/ii 2012, 230--232, nr. 137
134
Oltean 2007, 120-131 şi fig. 5/11 şi 5/2 cu sugestia drumului pe partea stângă a Mureşului.
135
În curs de desfăşurare, la data redactării acestei lucrări.
136
Bâltâc et a/ii 2012, 230--232, nr. 13 7; Dumitraşcu, Raţiu, Dol ea, 2013, I 03-104
137
Fodorean 2006, 53-61
138
Fodorean 2012, 214
139
Popa 2011 în general pentru sinteza descoperirilor din zonă şi în special pentru epoca romană, 352-364. De asemenea,
cu privire la localizarea, la Şibot, a localităţii antice Burticum, Popa 2011, 389-390.
140
Popa 2011, 385, nota 2209
141
Popa2011, 385, nota 2210
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Fodorean 2010, 474-475
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Fodorean 2006, 25-26
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ale unor copişti târzii ai textului original, în ceea ce priveşte redarea distanţelor 144 şi nu din
perspectiva omisiunii unei localităţi. Ori, la o cartare elementară a noilor puncte descoperite cu
prilejul cercetărilor preventive din cadrul Programului Naţional de Cercetare „Autostrada",
constatăm faptul că distanţa dintre Şibot şi Vinţu ar acoperi exact cei 9 MP figuraţi pe linia frântă
care pleacă de la Blandiana, iar eticheta Germisara ar putea fi conectată cu structurile de epocă
romană semnalate în dreptul castrului de la Cigrnău (zona Gelmar II), aflate la o distanţă de 12-13
km actuali faţă de localizarea sitului de la Şibot (cca 8-9 MP) unde evaluările aeriene presupun un
punct de traversare a Mureşului 145 . Astfel, s-ar explica concentrarea de semnalări de clădiri romane
în zona Şibot - Balomiru de Câmp 146 şi dezvoltarea ansamblului de la Tărtăria II, în condiţiile în
care situl de la Şibot ar avea şi atribuţii legate de cursus publicum, ceea ce i-ar fi conferit o serie de
privilegii 147 . Ideea nu e nouă, ea fiind dezvoltată de-a lungul timpului, fără însă a beneficia de
argumentaţia arheologică adusă de noile cercetări de pe acest sector al Mureşului mijlociu de o
serie de cercetători, începând cu Vasile Pârvan, care sugerează localizarea aici a anticului
Burticum, atestat în alt izvor esenţial al topografiei antice a provinciei, respectiv Cosmografia
Anonimului din Ravenna 148 . În acest sens, toate aceste structuri, aflate în vecinătatea sitului de la
149
Şibot, cum este cazul clădirii cercetate la Balomiru de Câmp , ar putea face parte din sistemul de
depozite şi antrepozite dezvoltat în timpul domniei lui Septimius Severus pe lângă aşezările ce
deservesc căi rutiere, ce capătă o importanţă crescută în legătură cu annona militaris 150 •
Este evident că toate cele sugerate mai sus sunt ipoteze ce îşi vor găsi, mai devreme sau
mai târziu, confirmarea sau infirmarea, în evoluţia şi rezultatele cercetării, în această permanentă
pendulare între Briciul lui Occam şi eforturile de rezolvare a Marii Teoreme a lui Fermat în care
constă, în esenţă, fascinaţia arheologiei.
Toate aceste informaţii vin să îmbogăţească cunoştinţele despre valea Mureşului mijlociu,
în perioada romană. Astfel, odată cu desfăşurarea lucrărilor de infrastructură rutieră subsumate
coridorului 4 paneuropean, dar şi odată cu publicarea integrală a cercetărilor arheologice prilejuite
de această investiţie, la care se vor adăuga informaţiile aduse de cercetarea în desfăşurare, prilejuită
de modernizarea căii ferate Alba Iulia - Simeria, această porţiune, considerată o adevărată
„autostradă prin istoria românilor" îşi va putea dezvălui cât mai multe dintre taine.

144

Diaconescu 1997, 14; Fodorean 2006, 59
Oltean 2007, 195, fig. 1/9; 5/38
146
Popa 2011, 253-262
147
Vezi în acest sens Tilburg 2007, 56-62; Fodorean 2006, 44
148
Vezi istoricul problemei, argumentaţia pro şi contra identificării Şibotului cu Burticum, în capitolul special dedicat acestei
probleme de Cristian Popa (Popa 2011, 389-390), precum şi analiza izvorului la Florin Fodorean (Fodorean 2006, 6162).
149
Dumitraşcu, Raţiu, Dolea 2013, 103-140
15
°Fodorean 2006, 46
145
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2007, 665, nr. 630, pi. CIII; amforetă de tip 15 B;
nr. inv. prov. T2 - 148.
7. Amforetă; PI. XIV/7; se păstrează buza, gâtul, o
parte din corp şi toarta; pastă portocalie; Dg = 11,20
cm; h = 13,40 cm; complexul 1O; nr. inv. prov. T 2
- 148.
8. Amforetă; PI. XIV/8; se păstrează buza, gâtul şi o
parte din corp; Dg = 12,50 cm; h = 10,50 cm; buza
este deformată, probabil rebut; pastă cenuşie;
complexul 24; nr. inv. prov. T 2 - 232.
9. Mortarium; PI. XIV/9; se păstrează buza şi o
parte din corp; Dg = 27 cm; h = 8 cm; pastă cenuşie;
buza înclinată, corpul ovoidal, deversor larg;
complexul 24; Rusu Bolindeţ 2007, 655, nr. 559, pi.
XCIII; mortarium de tip 9A; nr. inv. prov. T 2 244.
10. Platou; PI. XV/10; formă întregibilă, păstrată în
proporţie de 20%; Dg = 24 cm; Dr= 19 cm; h = 5,60
cm; pastă semifină, de culoare galbenă, arsă
oxidant; firnis roşu deschis; complexul 24; Rusu
Bolindeţ 2007, 653, nr. 545, pi. XCI; tip B5; nr.
inv. prov. T 2 - 315.
11. Castron?; PI. XV/11; formă întregibilă, păstrată
în proporţie de 50%; Dg = 19 cm; Dr = 7 cm; h =
I 0,2 cm; pastă galbenă portocalie; buza uşor
înclinată, o singură toartă păstrată, cu canelură; pe
corp, două caneluri pronunţate, dispuse sub buză şi
în partea inferioară, marcând zona dintre corp şi
bază, fundul inelar; complexul 24; nr. inv. prov. T 2
-253.
12. Cană; PI. XV/12; formă întregibilă, păstrată în
proporţie de 90%; Dg = 6,40 cm; Dr = 3,20 cm;
pastă de culoare gălbuie, urme vagi de ardere
secundară pe exterior; buză dreaptă, trei toarte
dispuse simetric, gât larg, cilindric, corp
bitronconic, bază inelară; Sp. 5, exteriorul zidului
de est al E2; nr. inv. prov. T 2 - 200.
13. Turibulum; PI. XV/13; fragment de buză, corp
şi bază; Dg = 28 cm; Dr = 9 cm; h = 18 cm; pastă
gălbuie, arsă oxidant; buza decorată cu alveole
mari, ovale, realizate prin presarea cu degetele a
celor două margini, când pasta este crudă; corpul
tronconic; locul de joncţiune dintre corp şi piedestal
este decorat cu un brâu incizat; în interior, urme de
ardere secundară; complexul 1O; nr. inv. prov. T 2 133.
14. Turibulum; PI. XV/14; fragment de buză; Dg =
24 cm; h = 5 cm; pastă portocalie, arsă oxidant;
buză decorată cu alveole mari, ovale, realizate prin
presarea cu degetele a celordouă margini, când
pasta este crudă; urme de ardere secundară, pe
interior; complexul 24; nr. inv. prov. T 2 - 244.
15. Opaiţ; PI. XV/15; lipseşte o parte din disc; L = 8
cm; h =2,50 cm; Ddisc = 3,40 cm; Dbază = 4 cm;
pastă
portocalie; formă ovală, bordura care
încadrează discul este prevăzută cu trei butoni
dispuşi simetric. În zona dintre rezervor şi disc este
prevăzută o perforaţie pentru tiraj. Cioc alungit, cu
un arzător, rezervor conic, baza uşor concavă; urme
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l. Bol terra sigillata; PI. XIV/1; formă întregibilă se păstrează baza, o parte din corp şi o parte din
buză; Dg = 17 cm; Dr = 9 cm; h = 6 cm; pastă de
culoare gălbuie; firnis roşu închis; ştampilă în
interiorul bazei: CELST ANIMA; complexul 24; nr.
inv. prov. T 2 - 252.
2. Farfurie terra sigillata; PI. XIV/2; fund inelar
fragmentar; Dr= 9,60 cm; pastă de culoare galbenă
cărămizie; firnis roşu deschis; ştampilă în interiorul
bazei: MARCIANUS; complexul 22; nr. inv. prov.
T 2-276.
3. Formă nedeterminabilă terra sigillata; PI. XIV/3;
fragment de corp; 14,50 x 5,60 cm; pastă galbenă
cărămizie; firnis roşu închis. Decor: ştampilat, pe
un singur registru, în care apar: 1) ramuri stilizate,
2) reptile (salamandre?), 3) cercuri de dimensiuni
mari, cu striaţii, fragmentar (D = 5 cm); complexul
24; Rusu Bolindeţ 2007, 632, nr. 98, pi. LXX, 633,
nr. 237, pi. LXXI; nr. inv. prov. T 2 - 250/1.
4. Formă nedeterminată terra sigillata· PI. XIV/4·
fragment de corp; 7,80 x 5,50 cm; p~stă galbenă
cărămizie; firnis roşu închis. Decor: ştampilat,
compus din două registre, despărţite de o linie
constituită din puncte: I. I) medalion format din
două cercuri concentrice, în interior un bust uman
cu capul întors spre stânga; deasupra 1.2) decor
foarte şters, neidentificabil (motive vegetale?); II. I)
cerc de di~ensiuni mari, cu striaţii, fragment (D =
3,5 cm). In interior decor şters, neidentificabil
(motive animale?); alături II.2) o frunză stilizată, cu
vârful în jos; edificiul E2; Rusu Bolindeţ 2007, 632,
nr. 98, nr. 203, pi. LXX, 633, nr. 275, pi. LXXI; nr.
inv. prov. T 2 - 194.
5. Formă nedeterminată terra sigillata; PI. XIV /5;
fragment de corp; 3,20 x 2,50 cm; pastă cărămizie;
firnis roşu închis. Decor: ştampilat, pe un singur
registru: 1) două ove, dintre care una întreagă şi alta
fragmentară, despărţite de linii compuse din puncte
şi 2) pasăre, cu aripile strânse şi capul întors spre
spate; complex 24; Rusu Bolindeţ 2007, 633, nr.
243 - 247, pi. LXXI; nr. inv. prov. T 2 - 250/2.
6. Amforetă; PI. XIV/6; se păstrează buza, gâtul, o
parte din corp şi toartele; Dg = 18,50; h = 17 cm;
pastă portocalie; secţiunea S 11; Rusu Bolindeţ
În alcătuirea catalogului au fost utilizate următoarele
elemente: denumirea piesei, numărul de planşă,
materialul din care este constituită piesa, dimensiuni,
descriere, tipul, contextul, bibliografia, numărul de
inventar. Abrevieri utilzate: D = diametru D =
diametrul gurii, Dr = diametrul fundului,
=
diametrul maxim, Dini =diametrul interior, E =edificiu,
g = grosime, h = înălţimea, L = lungime, l = lăţime, nr.
inv. prov. = număr de inventar provizoriu, Sp. =
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de ardere secundară pe cioc; complexul 22; tip
Loeschcke X; nr. inv. prov. T 2 - 236.
16. Opaiţ; PI. XV/16; toartă; h = 8,50 cm; I = 6,50
cm; pasta fină, cărămizie; în formă de fiunză,
prezintă nervură axială dorsală. Pe faţa piesei este
reprezentată o acvilă, cu capul întors către dreapta
şi aripile desfăcute. Probabil provine de la un opaiţ
trilychnis; descoperită în urma unui sondaj
geologic, efectuat anterior cercetării arheologice;
nr. inv. prov. T 2 - 996.
17. Figurină copil; PI. XV/17; h = 3,20 cm; I= 3,60
cm; fragment (se păstrează o parte din faţă); pastă
fină, de culoare cărămizie, arsă inegal; lucrată în
tipar bivalv, statueta reprezintă un cap de copil,
urechi profilate, buze cărnoase, nasul turtit şi ochii
mari. Probabil este o statuetă de teracotă - bust de
copil pe soclu; complexul 3; Ciobanu, Rodean
1997, 177-197; nr. inv. prov. T 2 - 84.
18. Fusaiolă; PI. XV/18; întreagă; D = 3,70 cm,
Dorificiu = 1,20 cm, h = 2 cm; pastă grosieră, arsă
precar; formă cilindrică, perforată pe mijloc;
complexul 24; nr. inv. prov. T 2 - 225.
19. Jeton ?; PI. XV/19; sticlă; culoare neagră; D =
I, 70 cm; h = 0,30 cm; formă circulară, aplatizată;
pe margine prezintă două urme rezultate în urma
încercării de a perfora piesa; Sp. 5; nr. inv. prov. T
2 - 102.
20. Jeton; PI. XV/20; fragment (se păstrează
jumătate din piesă); sticlă, culoare neagră; D = 2,70
cm; Dorificiu = 0,50 cm; h = 0,80 cm; formă circulară,
de culoare neagră, prevăzut cu un orificiu în mijloc.
Este decorat cu arce de cerc de culoare albă; Sp. 2;
nr. inv. prov. T 2 - 332.
21. Fibulă; PI. XVl/21;bronz; L = 5,70 cm; resortul
bilateral, corpul de formă circulară în secţiune,
portagrafa trapezoidală; tip Latene târziu (Almgren
15, Cociş 3a); complexul 7; începutul secolului al 11lea; Cociş 2004, 225, pi. 1/4; nr. inv. prov. T 2 - 186.
22. Fibulă; PI. XVl/22; bronz; fragmentară, piciorul
contorsionat; L = 5,3 cm; resort bilateral cu 12
spire, corpul arcuit, rectangular în secţiune; tip
fibulă cu picior întors pe dedesubt (Diaconu 1,2,
Cociş 37a5a); complex 7; sfârşitul secolului al IIiea - începutul secolului al III-iea; Cociş 2004, 390,
pi. CXXXV /1889; nr. inv. prov. T 2 - 128.
23. Fibulă; PI. XVI/23; bronz; ac lipsă; L = 5,60
cm; este prevăzută cu balama, corpul este
semicircular, piciorul este scurt şi se termină într-un
buton; tipul Aucissa (Grbic II, Cociş 14d4a);
complexul 24; a doua jumătate a sec. II - primele
decenii ale secolului al Iii-lea; Cociş 2004, 304, nr.
71 fr-725, pi. L; nr. inv. prov. T 2 - 288.
24. Fibulă; PI. XVI/24; bronz; ac lipsă; L = 5,40
cm; resortul alcătuit din opt spire, pe corp este
prevăzută o nodozitate aplatizată, piciorul este de
formă triunghiulară în secţiune şi se termină într-un
buton, portagrafa de formă trapezoidală; tip fibulă
puternic profilată (Almgren 70, Cociş 8a8b2a); E 2;
prima jumătate a secolului al II-iea; Cociş 2004,
269, pi. XV/208; nr. inv. prov. T 2 - 177.

25.

Fibulă;

PI. XVl/25; fier; în curs de restaurare;
acul; L = 7,20 cm; corpul de formă
triunghiulară, sistemul de închidere este cu balama,
iar portagrafa este de formă trapezoidală; tip Alesia
(Cociş 13b2); complexul 24; secolul al II-iea; Cociş
2004, 298, nr. 653 - 656, pi. XLIV; nr. inv. prov. T
2-289.
26. Fibulă; PI. XVI/26; fier; în curs de restaurare;
lipseşte acul, corpul este rupt în două bucăţi; L =
5, I O cm; sistemul de închidere este prin resort, iar
corpul este arcuit, de formă rectangulară, în
secţiune; tip fibulă cu picior întors pe dedesubt,
(Diaconu 1,2, Cociş 37a5a); E3; sfârşitul secolului
al Ii-lea - începutul secolului al III-iea; Cociş 2004,
390, pi. CXXXV/1889; nr. inv. prov. T 2 - 51.
27. Fibulă; PI. XVI/27; fier; în curs de restaurare;
lipseşte acul; d = 3,90 cm; corpul fibulei are forma
literei n, sistem de închidere cu balama; tip fibulă
Omega (Feugere 30b, Cociş 28al); Sp. 3; mijlocul
secolului al II-iea - secolul al Iii-lea; Cociş 2004,
366, nr. 1574, pi. CXII; nr. inv. prov. T 2 - 59.
28. Ac de cusut; PI. XVI/28; bronz; L = 12,20 cm,
D = 0,3 cm; partea superioară este lăţită în formă de
migdală
şi
prezintă
o perforaţie de formă
dreptunghiulară, tija este circulară în secţiune,
vârful ascuţit; tip ac de cusut cu urechiuşă
despicată; complexul 24; nr. inv. prov. T 2 - 282.
29. Ac de podoabă; PI. XVl/29; bronz; L = 9,20
cm, D = 0,20 cm; capul alcătuit din două părţi: o
parte în formă de con de pin urmată de o porţiune
de formă paralelipipedică: partea conică este
decorată cu striuri oblice, iar partea paralelipipedică
faţetată cu triunghiuri, tija estre circulară, în
secţiune, vârful este ascuţit; complexul 24; nr. inv.
prov. T 2 - 248.
30. Ac de podoabă; PI. XVl/30; bronz; L = 9,01
cm, D = 0,35 cm; capul profilat, cu coaste multiple,
tija estre circulară, în secţiune, vârful ascuţit;
complex 10; nr. inv. prov. T 2 - 135.
31. Ac de podoabă; PI. XVI/31; bronz; capul parţial
păstrat, tija îndoită; L = 12, 70 cm, d = 0,30 cm;
capul perforat, prezintă două striuri, tija este
circulară în secţiune; E3; nr. inv. prov. T 2 - 165.
32. Buton de casetă; PI. XVIl/32; bronz; L = 2,30
cm, Dbază = 2 cm, Dmax = 2,50 cm; piesa este în
formă de clopoţel, iar baza, de formă circulară
prezintă o perforaţie pentru montarea tijei; E5; nr.
inv. prov. T 2 - 202.
33. Cataramă; PI. XVll/33; bronz; L = 4,40 cm, I =
2,20 cm; cataramă cu carabinieră şi sistem de prindere
cu nit; complexul 27; nr. inv. prov. T 2 - 247.
34. Aplică; PI. XVIl/34; bronz; D = 2, 70 cm; g =
0,20 cm; formă circulară, uşor concavă, decorată cu
raze; în mijloc prezintă o perforaţie de formă
pătrată; complexul 27; nr. inv. prov. T 2 - 302.
35. Obiect de plumb (ramă ?); PI. XVIl/35; plumb;
D = 4 cm; g = 0,2 cm; lipseşte partea centrală şi de
jos; formă semicirculară, decorată cu raze, în relief;
pe spatele piesei un sistem de prindere, păstrat
parţial; Sp. 3; nr. inv. prov. T 2 - 117.
lipseşte
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36. Vârf de săgetă; PI. XVIl/36; fier; în curs de
restaurare; L= 9 cm; vârful de tip romboidal, lung,
tija rectangulară, în secţiune; complexul 22. nr. inv.
prov. T 2 - 237.
37. Limbă de curea; PI. XVIl/37; bronz; L = 2,40 cm,
I= 1, 10 cm; complexul 7; nr. inv. prov. T 2 - 201.
38. Buton; PI. XVIl/38; bronz; d = 1,6 cm; h = 0,8
cm; buton în formă de calotă; complexul 22; nr.
inv. prov. T 2 - 392.
39.Vârf de săgetă; PI. XVIl/39; fier; în curs de
restaurare; L= 12 cm; vârful de tip romboidal, lung,
tija rectangulară, în secţiune; complexul 22; nr. inv.
prov. T 2 - 209.
40. Cuţit; PI. XVIll/40; fier; în curs de restaurare;
L1amă = 16,50 cm, L1ijă mâner = 6,50 cm; cuţit cu un
singur tăiş, lama uşor arcuită, prevăzut cu tijă
pentru montarea mânerului; E2; nr. inv. prov. T 2 66.
41. Cuţit; PI. XVIIl/41; fier; în curs de restaurare;
se păstrează doar lama; L= 18 cm; cuţit cu un
singur tăiş, lamă uşor arcuită; complexul 24; nr.
inv. prov. T 2 - 287.
42. Cuţit; PI. XVIIl/42; fier; în curs de restaurare;
L1amă = 9,50 cm; L1ijă mâner = 6,50 cm; cu un singur
tăiş, lamă uşor arcuită, prevăzut cu tijă pentru
montarea mânerului; E3; nr. inv. prov. T 2 - 52.
43. Simpulum ?; PI. XVIll/43; fier; mânerul rupt; în
curs de restaurare; L = 17 cm; vas de fier de formă
semisferică, prevăzut cu mâner de formă circulară
în secţiune; E3; nr. inv. prov. T 2 - 162.
44. Fier de plug ?; PI. XVIll/44; fier; în curs de
restaurare; L = 1O, I O cm; I = 4,50 cm; lamă
triunghiulară, cu vârful rotunjit şi nervură de-a
lungul laturii interne, mânerul este scurt, sistem de

înmănuşare

constituit din două aripi îndoite; E2; nr.
inv. prov. T 2 - 65.
45. Seceră; PI. XVIIl/45; fier; în curs de restaurare;
L mâner = 13 cm, L = lamă 38 cm; lama arcuită,
mânerul de prindere este circular în secţiune; E3;
nr. inv. prov. T 2 - 166.
46. Monedă; PI. XIX/46; Traian. 98-117 p. Ch.
Denar. Argint. 3,19 g, D = 1,70 cm. Emisă 98-99 p.
Chr.; RIC II, 247, nr. 33; E3 ?; nr. inv. prov. T 2 338.
47. Monedă; PI. XIX/47; Iulia Domna. 193-211 p.
Chr. Denar. Argint. 3,0 I g, D = 2, I O cm. Emisă 200
p. Chr.; RIC IV (I), 170, nr. 577; El; nr. inv. prov.
T2-123.
48. Monedă; PI. XIX/48; Iulia Domna ? 193-21 I p.
Chr. Bronz. 15,03 g, D = 2,60 cm; complexul 24;
nr. inv. prov. T 2 - 223.
49. Monedă; PI. XIX/49; Caracalla. 211-217 p.
Chr. Denar. Argint. 1,91 g, D = 1,90 cm. RIC IV
(I), 246, nr. 240. Sp. 3. complexul 7 ?; nr. inv.
prov. T 2 - 301.
50. Monedă; PI. XIX/50; Gordian al III-iea. 238244 p. Chr. Bronz. Sestert. 19,58 g, D = 2,70 cm.
RIC IV (3), 48, nr. 304(a); E 2; nr. inv. prov. T 2 15.
51. Monedă; PI. XIX/51; Filip Arabul. 244-249 p.
Chr. 16,54 g, D = 2,60 cm, El; nr. inv. prov. T 2 170.
52. Monedă ilizibilă; PI. XIX/52. Bronz. 17,41 g, D
= 2,90 cm; complexul 7; nr. inv. prov. T 2 - 21 O.
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BĂILE ROMANE DE LA ALBURNUS MAIOR, DEALUL CARPENI - EDIFICIUL E2.

RAPORT ARHEOLOGIC

1

OVIDIU ŢENTEA, VALENTIN VOIŞIAN

THE ROMAN BATHS AT ALBURNUS MAIOR, CARPENI HILL- EDIFICE E2. ARCHAEOLOGICAL REPORT

Alburnus Maior has a special place in the scholarly literature due to a series of exceptional discoveries
made in here since the beginning of the I 91h c. up to nowadays. Until 2000 the artefacts discovered at Roşia
Montană came from stray finds, after that year large-scale preventive archaeological excavations were
undertaken on site. As a resuit, from 2001 to 2012 were investigated ancient mining galleries, worship places,
habitation areas and cemeteries.
Located in the central part of Roşia Montană, the Carpeni Hill was in time one of the find spots for a
consistent number of inscriptions. Recent archaeological excavations made in this area, in the framework of
"Alburnus Maior" National Research Program, led to the discovery of a small cluster of dwellings and two
groups of graves on the north-westem part of the site, as well as two edifices with hypocaustum, namely E 1
to the south-eastem extremity ofthe site and E2 to the central part ofthe site, on the so-called spot Bisericuţă.
The results ofthe archaeological investigations made in 2001 were published as a preliminary report (Ţentea,
Voişian 2003a, 447-467). This paper represents the archaeological report of the excavations made in 20022003 in the Roman bath house E2 on Carpeni Hill.
KEYWORDS:

Roman Dacia, Alburnus Maior, ba/nea, Silvanus, brick stamps
Dacia romană, Alburnus Maior, ba/nea, Silvanus, ştampile

CUVINTE CHEIE:

Alburnus Maior se bucură de un loc aparte în literatura istorică de specialitate datorită unor
descoperiri de excepţie, efectuate începând cu secolul al XIX-iea şi care au continuat până de
curând. Dacă până în anul 2000, descoperirile de la Roşia Montană au avut un caracter fortuit,
ulterior acestea au survenit în contextul unui amplu demers de cercetare arheologică preventivă.
Astfel, în perioada anilor 2001-2012, aici au fost cercetate arheologic galerii antice de mină, locuri
de cult, elemente de habitat sau necropole 2 .
Situat în zona centrală a Roşiei Montane, Dealul Carpeni a fost de-a lungul timpului unul
dintre locurile de unde provine un număr însemnat de descoperiri epigrafice 3 . Cercetările
arheologice de dată mai recentă în arealul Dealului Carpeni, efectuate în cadrul Programului
Naţional de Cercetare „Alburnus Maior", publicate preliminar într-o sinteză a descoperirilor din
anul 200 I, au evidenţiat un grup restrâns de locuinţe şi două grupuri de morminte, în zona nord5
vestică4, precum şi două edificii prevăzute cu instalaţie de hypocaustum: El , în extremitatea sudStudiul a fost redactat de Ovidiu Ţentea. Pentru raportul primei campanii, din anul 2001, vezi Ţentea, Voişian 2003a,
447--467. Cu această ocazie doresc să le mulţumesc celor care au contribuit la realizarea documentaţiei complete a
acestei cercetări, din aceasta fiind prezentată numai raportul cercetării arheologice: doamnei arhitect Anişoara Sion
(pentru planul general al clădirii şi profilele altimetrice), dr. Felix Marcu (pentru sprijinul acordat în timpul participării
sale la cercetările din anul 2003), arhitect Andrei Cîmpeanu (pentru realizarea grafică a unor planşe), dr. Cristian
Găzdac (pentru determinarea monedelor) şi doamnei Doina Boroş (pentru efectuarea analizelor chimice ale
fragmentelor de tencuială pictată).
Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale, CNCS - UEFISCDI, nr.
PN-II-ID-PCE-2012-4-021 O.
2
Pentru o sinteză tehnică a descoperirilor şi o evaluare din perspectivă managerială a programului, vezi Damian, Borş
2007-2008,481 şi urm.
3
Despre descoperirile epigrafice din zonă: !DR IIl/3, 383, 388-390, 393, 398--400, 402, 403, 409, 426; RRS, 160, nr. 4;
161 nr. 20. Aici s-a presupus existenţa unei fortificaţii romane - vezi Moga 1985, 57; !DR IIl/3, p. 383. Alte descoperiri
au fost făcute în zona nordică a masivului (proprietatea familiei Bădău), precum şi în partea sudică a dealului (vezi
Ţentea 2003, 253-255).
4
Rusu-Bolindeţ et a/ii 2003, 387--431
5
Bota, Ţentea, Voişian 2003, 433--446
1
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6

estică, respectiv E2, în zona centrală a dealului, în punctul numit „Bisericuţă" • Cercetarea
arheologică

a clădirii E2 a continuat ulterior prin două campanii succesive, desfăşurate în anii 2002
şi 2003. Rezultatele preliminare ale acestora sunt prezentate în cele ce urmează.
7
Deşi, după cum am mai amintit cu alte ocazii , literatura de specialitate include un număr
însemnat de referiri la descoperirile făcute în acest punct anterior anului 2000, informaţiile sunt
destul de imprecise. Astfel, descoperiri ale unor materiale provenind dintr-o clădire cu instalaţie de
hypocaustum au fost menţionate în trecut, cu prilejul unor discuţii referitoare la prezenţa legiunii
XIII Gemina la Alburnus Maior. Iniţial, Volker Wollmann semnala descoperiri de cărămizi în zona
Carpeni 8, pentru ca ulterior să amintească şi de o ştampilă aparţinând legiunii în discuţie, piesă
9
găsită în urma unor investigaţii în anul 1986 . Urme ale unor astfel de sondajele le-am putut sesiza
parţial în cursul cercetărilor noastre din anul 2001 JO. Ca urmare a cercetării extensive a clădirii E2,
realizată în următorii doi ani, am identificat o serie de alte detalii semnificative ale acestor
intervenţii din anii '60 ai secolului trecut. Aşadar, pe substrucţia pavimentului subsolului încăperii
Da fost identificată o aglomeraţie de pietre fasonate de carieră, dispuse neregulat pe un aliniament
de cca 2 m, orientat aproximativ NE-SV. Acestea erau stivuite de-a lungul unei intervenţii
„arheologice", fie pentru consolidarea marginilor unei tranşee, fie - mai degrabă - din considerente
legate de o „raţionalizare" a efectivelor implicate în excavare, fiind vorba de o cantitate apreciabilă
de piatră care nu a mai fost evacuată din săpătură (PI. IX/2-4, în centrul imaginii). Prin săparea
entuziastă a acestei tranşee a fost distrus complet colţul sud-estic al clădirii şi o porţiune de peste 3
m din zidul Z9, lat de I, 15 m şi înalt de peste 2 m. Săpătura a fost oprită la nivelul substrucţiei de
piatră de râu a şapei de mortar, distrusă la rândul ei, care nivela subsolul camerelor A' şi D'. De
asemenea, traiectul acestei tranşee a distrus jumătatea sudică a zidul Z8 şi - aproape complet traiectul zidului perimetral sudic, Z 1O (PI. IX/5).
Aceste intervenţii, care au precedat cercetarea arheologică propriu-zisă a clădirii, au distrus
cea mai mare parte a relaţiilor stratigrafice în plan orizontal, ceea ce a determinat imposibilitatea
stabilirii unor corelări între nivelurile de utilizare ale diferitelor camere. În egală măsură,
necesitatea defrişării unei vegetaţii forestiere destul de abundente a determinat adaptarea continuă a
sistemului de săpătură, fiind luată în considerare o planificare atentă a extinderii cercetării pentru
excavarea şi depozitarea unui volum mare de dărâmătură, dat fiind spaţiul redus avut la dispoziţie.
Cercetarea în suprafeţe extinse a constituit, de asemenea, singura posibilitate de a identifica şi
înlătura intervenţiile arheologice contemporane, care se distingeau destul de anevoios de stratul de
demolare al zidurilor, fapt complicat şi de nevoia înlăturării atente a rădăcinilor de copaci. O
intervenţie semnificativă a fost observată în partea vestică a edificiului, unde zidurile au fost
distruse integral până la nivelul stâncii native (PI. IX/3). În urma unor discuţii purtate în anul 201 O
cu domnul ing. Aurel Sântimbreanu, un bun cunoscător al patrimoniului arheologic de la Roşia
Montană, am putut verifica unele informaţii orale, pe care le obţinusem anterior, cu privire la
săpăturile întreprinse sub conducerea sa între 1966-1967 (PI. IX/1 ). Schiţa şi descrierile, cu toate
că au fost efectuate după o perioadă de timp considerabilă de la data efectuării acelor intervenţii,
mi-au fost de un real folos pentru înţelegerea modalităţii în care au fost făcute acele excavaţii.
După identificarea unor ziduri, cu distanţa între ele de aproximativ 18 m, acestea au fost
„urmărite", conturându-se o suprafaţă cu lungimea de 18-20 m şi lăţimea de 10-12 m. În acest fel,
a fost identificat material ceramic de construcţie, o ştampilă a legiunii XIII Gemina şi alte
11
fragmente de ceramică • Investigaţiile par să fi avut ca obiectiv identificare unei ştampile, care ar
fi atestat prezenţa legiunii amintite la Alburnus Maior. Din câte am putut deduce, coroborând mai
multe informaţii verbale, îndeplinirea acestui deziderat a coincis cu finalizarea acelor săpături.

6

7

Ţentea, Voişian 2003, 447--467
Ţentea 2003, 253-254; Ţentea 2009, 372

8

Wollmann 1979, 197
Wollmann 1985-1986, 295, nota 80; Wollmann 1996, 74; Sântimbreanu 1989, 20
10
Ţentea, Voişian 2003a, 447, 461 - S24 profil est, între metri 2-7
11
Scrisoarea lui Aurel Sântimbreanu este datată din 12 martie 20 I O şi face parte din arhiva personală a subsemnatului. Îi
mulţumesc şi pe această cale pentru această mărturie.

9

260

BĂILE ROMANE DE LA ALBURNUS MAIOR, DEALUL CARPENI - EDIFICIUL E2. RAPORT ARHEOLOGIC

Planul edificiului E2 este compact, înscriindu-se într-o suprafaţă aproximativ pătrată, cu
laturile de 17,50 m pe direcţia N-S şi 19,50 m pe direcţia E-V, având o suprafaţă de cca 340 m.p.
Trama zidurilor a fost orientată aproximativ pe direcţia EV-NS (PI. III).
Zidurile au fost construite în tehnica opus incertum, utilizându-se şi fragmente de
cărămidă. Liantul a fost realizat din mortar de var în amestec cu nisip şi pietriş. Pietrele utilizate în
construcţie au fost variate, atât în privinţa dimensiunilor, cât şi din punct de vedere structural şi
calitativ. Pietrele de zidărie mai friabile, destul de reduse cantitativ, sunt asemănătoare structural cu
stratul de rocă superficială a Dealului Carpeni. Acestea provin probabil din nivelarea spaţiului
destinat construcţiei, respectiv din săparea şanţurilor pentru fundaţii. Pentru consolidarea muchiilor
clădiri I au fost utilizate blocuri paralelipipedice de calcar de dimensiuni considerabile (0,80/ 1 x
0,40/0,50 X 0,40/50 m) 12 •
Au fost identificate trei faze de construcţie şi reparaţie, asociate cu modificări ale spaţiului
şi schimbarea funcţionalităţii unor încăperi, posibil a întregii clădiri, în ultima sa etapă de
funcţionare. În primele două faze, în edificiu funcţiona cu siguranţă o baie publică. Refacerea
integrală a planului construcţiei, din faza a treia, corespunde cu o posibilă schimbare a destinaţiei
clădirii, instalaţia de încălzire cu hypocaustum fiind dezafectată în anumite porţiuni.
În prima fază, construcţia cuprindea cel puţin trei camere încălzite (A, A' şi D), precum şi
spaţiul de serviciu C (acesta adăpostea gurile de praefurnium, delimitat spre nord de zidul Z6). La
vest de camera A, fragmentele de ziduri păstrate in situ din această fază indică un mic
compartiment B2 , cu deschiderile interioare de 2,30 x 1,50 (1,80) m, în care este posibil să fi
funcţionat un bazin cu apă rece - frigidarium, drenat în canalul c I.
Zidurile clădirii din faza 1 au fost realizate în mare parte din piatră de culoare roşiatică
friabilă, legată cu mortar de culoare alb-roşcată. Pietrele sunt dispuse ordonat în asize succesive,
aproximativ orizontale. Grosimea zidurilor este considerabilă, ajungând în cazul celor orientate NS până la 1,00 m; nu a putut fi determinată grosimea zidului Z9, care limita la est încăperea D, care
ajunge în ultima fază până la I, 15 m. Este de menţionat faptul că în unele porţiuni fundaţiile au fost
realizate prin săparea unor şanţuri în stânca nativă, destul de friabilă.
În faza a doua a băilor E2, zidurile sunt reconstruite în unele zone încă de la nivelul
pereţilor subsolului, suprapunându-le pe cele anterioare, dar având o grosime mult mai mică (0,650, 70 m). Zidurile din această fază au fost conservate pe o înălţime ceva mai mare, de până la 0,60
m înălţime. Mortarul folosit în această construcţie are structură şi aspect diferit, fiind mai fin şi de
culoare alb-cenuşie. Aparent, pietrele de carieră sunt de dimensiuni ceva mai mici decât cele din
zidurile fazei anterioare, fiind dispuse destul de aleatoriu în cadrul aceleiaşi asize de construcţie.
Se poate observa o extindere a construcţiei spre vest şi spre nord (PI. XIV). Planul băii se
compune din cinci încăperi: A, D, B, B' şi I - bazinul de apă rece - frigidarium, situat la vest de
zidul Z5, ca o anexă (PI. VIII/1, 3; XIV). La acestea se adaugă un spaţiu de serviciu - C. Camerele
A, D şi B aveau subsolul încălzit. În subsolul camerei B' nu au fost identificate elemente ale unei
instalaţii de încălzire, nivelul stâncii native fiind relativ ridicat. La nord de camera A, în spaţiul C,
construit în această fază, între zidurile Z 1, prelungirea lui Z2 spre nord şi Z6, se aflau probabil două
guri de praefurnia, care comunicau cu încăperile din zona nordică a clădirii prin canale care
traversau zidurile despărţitoare de la nivelul subsolului. Pe zidul Z2 se observă clar conturat, la
nivelul pardoselii, un spaţiu gol din care începe canalul c 1. Acest fapt indică proximitatea unui
bazin de apă caldă.
Datorită unor urme de săruri puternic sedimentate pe faţa superioară a zidului Z9, dar şi
datorită vecinătăţii unui praefurnium, putem presupune că un alt bazin de apă caldă ar fi putut
funcţiona în interiorul camerei D, foarte aproape de zidul Z9.
Încăperea B a fost concepută iniţial (faza 2), ca un spaţiu neîncălzit, fără subsol, acesta
realizându-se prin decuparea stâncii din spaţiul cuprins între zidurile Z2, Z3, Z5 şi Z6, la cca 10-12
cm în exteriorul feţei acestora. Baza zidurilor Z5 şi Z6, la nivelul subsolului, a fost constituită din
stânca nativă. Cota maximă superioară până la care se mai păstrează stânca este mai înaltă cu 0,45
m faţă de cota nivelului subsolului. O situaţie aparte a putut fi observată pe traiectul zidului Z3. Pe
o porţiune a acestuia s-a putut constata faptul că talpa fundaţiei era cu 20-30 cm mai ridicată faţă
12

Pentru câteva situaţii reprezentative de la Ostia, vezi van der Meer 2002, 575-580.
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de pavajul subsolului. Această situaţie particulară s-a datorat modului în care a putut fi săpat
subsolul camerei, respectiv al fundaţiilor zidurilor portante, în stânca nativă. Astfel, o porţiune din
acest zid, respectiv partea sa inferioară din subsol, a fost formată numai din stâncă tăiată vertical.
Se constată şi faptul că nivelul pavimentului din subsolul spaţiului B este mai ridicat cu 0,250,27 m faţă de cel al spaţiilor contemporane A, A' şi D. Diferenţa dintre cota pardoselii de la nivelul
parterului şi nivelul superior al crepidei păstrate în porţiunea estică a zidului Z5, unde acesta se
îngustează în elevaţie cu 5-7 cm, corespunde sumei dintre înălţimea totală de cca 60 cm (pila cea mai
înaltă descoperită in situ, formată din 7 cărămizi 13 , respectând regulile întâlnite la Vitruvius) şi
grosimea medie de cca 15 cm a pardoselii (suspensurae/ 4 . Probabil, aceasta era cota medie de
călcare la parterul întregii construcţii în faza 2. După cum observam şi în primul raport de cercetare
15
arheologică , pilonii de susţinere ai pardoselii au fost realizaţi din cărămizi pătrate cu dimensiuni de
17 x 17 x 6 cm şi 27 x 27 x 6,50 cm la bază şi în porţiunea superioară, legate cu un strat de mortar
subţire de aproximativ 1 cm. Pardoseala parterului era susţinută de cărămizi mari, pătrate, cu latura de
58 cm şi grosimea de 7,50 cm, dimensiuni care corespund interaxului dintre pile.
Începând de la nivelul de călcare al parterului, pereţii camerelor încălzite erau dublaţi cu
placaj realizat din tegulae mammatae, în spatele cărora circula aerul cald. Fragmentele descoperite
în timpul săpăturilor indică utilizarea mai multor tipuri de material ceramic de construcţie de acest
fel, înălţimea şi formele „picioarelor" fiind variabile (5-7,50 cm).
Bazinul de apă rece a fost construit, după cum am amintit, în aceasta fază în camera I
(dimensiuni interioare de 2,40 x 3,15/3,20 m) având ziduri groase de 0,65 cm. Talpa fundaţiei
zidului de nord, Z6, este mai coborâtă cu 0,20--0,25 m faţă de cota fundaţiei zidului Z5, surprinsă în
extremitatea sudică, în dreptul canalului c2 (PI. IV/2, VIII/I). Baza bazinului a suferit modificări
ale nivelului în două momente, cota sa inferioară fiind ridicată de două ori, cu câte 0,25 m cu
ocazia unor reparaţii (PI. VIIl/2). Pereţii construcţiei au fost placaţi, cel puţin în prima fază de
funcţionare a bazinului, cu un strat de cărămizi, groase de 6 cm, puse pe cant şi acoperite cu
tencuială hidraulică - opus signinum. Scurgerea apei din bazin se făcea pe latura de sud, printr-un
canal cu traseu cotit (c2), care făcea legătura cu canalul el, la ieşirea acestuia de sub/din zidul Z3.
În această zonă, în umplutura canalului au fost identificate fragmente de tencuială pictată provenite
de pe zidurile din apropiere. Fragmentele de tencuială pot fi grupate în două loturi 16 •
În faza 3 a edificiului E2, pe suprafaţa ocupată de construcţia termelor se înalţă un alt
edificiu public cu o compartimentare diferită (PI. XI), dar preluând, parţial, traseul unor ziduri din
vechea construcţie, respectiv zidurile perimetrale Z9, Z 1O şi compartimentările Z2 şi Z8.
Limita nordică a noii construcţii se deplasează cu 2, 10-2,50 m spre nord faţă de limita
băilor din faza 2 (Z6). Spre vest, Z5 (faza 2) este înlocuit de Zl2, la o distanţă de cca 0,20--0,30 m
(PI. VII/3). Construirea zidului perimetral Zl2 corespunde dezafectării bazinului de apă rece din
camera I, acesta suprapunând traiectele demolate ale zidurilor Z6 (PI. VIII/3) şi Zl4.
Noua construcţie este divizată de un zid median Z4, orientat E-V, conceput pe traseul
zidului despărţitor dintre încăperile A şi A' şi folosindu-l ca fundaţie. În spaţiul încăperii D, talpa
zidului median Z4 a fost dispusă peste pavimentul subsolului utilizat în fazele 1 şi 2 (PI. VI/2). Un
nivel bine conturat a fost identificat parţial în două încăperi D 1 şi A', în proximitatea intersecţiei
zidului Z8 cu faţa sudică a zidului Z4. Acesta este format dintr-un paviment de cocciopesto
grossolano, cu suport din două straturi de piatră de râu, amenajat peste un strat de lut galben curat,
de nivelare, care acoperea nivelul de dărâmătură al fazei a doua a edificiului. La limita superioară a
stratului de pământ galben a fost observată o înşiruire de pietre de dimensiuni mici care are
13

Ţentea, Voişian 2003a, 449

14

Marea majoritate a pilonilor de cărămidă aveau înălţimea de 0,60 m (2 picioare romane - Vitruvius V IO, 5, 6). Gazele
erau evacuate prin spaţiul creat de sistemul roman de pereţi falşi, prin utilizarea de tegulae mammatae. Deasupra
pilelor vor fi dispuse cărămizi de 1,5 picioare (Vitruvius V 10, 5, 6), peste acestea, adică partea inferioară a
pavimentului (suspensura), va fi formată din cărămizi pătrate cu latura de două picioare.
Ţentea, Voişian 2003a, 449
Patru fragmente de tencuială pictată au fost realizate în tehnica frescei. Pigmenţii utilizaţi sunt: albul de var (carbonat
de calciu), negrul de cărbune şi pământul roşu. Tencuiala suport este albă, compactă, omogenă, având o grosime de 2
mm, având în compoziţie var, praf fin de cărămidă (5%) şi câlţi. Analiza tencuielii suport şi a pigmenţilor a fost
realizată prin microchimie analitică de către Doina Boroş, în cadrul Laboratorului Zonal de Restaurare al Muzeul
Naţional de Istorie a Transilvaniei, Sectorul Investigaţii Chimice (buletin de analiză 7/2002).

15
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aspectul unui paviment de piatră bătută în pământ (PI. VI/3, VIl/1) 17 • Suntem de părere că acest
strat nu reprezintă un pavaj, ci un nivel superficial, intermediar între stratul de pământ galben
folosit pentru nivelarea dărâmăturii fazei 2 şi amenajarea substrucţiei din bolovani pentru
cocciopesto grosolano, la rândul ei reprezentând substrucţia unui paviment sau a unei podele.
Datorită faptului că modificările planimetrice ale clădirii (în faza 3) sunt foarte numeroase
faţă de etapa constructivă precedentă, am fost înclinaţi să credem că baia a fost dezafectată, iar în
cazul edificiului din ultima fază pare să fi fost vorba de o schimbare a destinaţiei acestuia.
Planimetria este schimbată considerabil, după cum se poate observa şi din plan (PI. XV), unele
spaţii sunt dezafectate (bazinul din camera I), iar altele reconfigurate substanţial, cum ar fi întregul
spaţiu situat la nord de zidul Z4. Nu putem preciza destinaţia noii construcţii şi nici legătura
acesteia cu eventuale construcţii aflate în proximitatea vestică. De asemenea, trebuie să precizăm
că cele două altare dedicate lui Silvanus pot fi atribuite acestei faze de construcţie exclusiv pe baza
unor argumente logice. Pornind de la aceste descoperiri se poate doar sugera schimbarea destinaţiei
18
clădirii într-una cu o eventuală funcţie cultică •
Pentru o mai bună înţelegere a funcţionării edificiului, am efectuat o sondare a zonei
învecinate. În acest sens am deschis două secţiuni în interiorul platoului, în zona estică a acestuia,
cu scopul de a stabili eventuale legături cu căi antice de acces sau de a identifica alte clădiri care sar fi putut afla în apropiere. Demersul nu s-a soldat cu descoperiri relevante. Datorită pantei
accentuate din zona sudică nu am realizat o sondare a acestei porţiuni.
Aşadar, zona în care am putut continua investigaţiile a fost cea vestică. În acest spaţiu, la
aproximativ 13 m de edificiul E2, în caroul 17 al S8, a fost identificat un mormânt de incineraţie
(PI. III). S-a păstrat doar partea inferioară a acestui complex, cu o adâncime de aproximativ 1O cm.
Mormântul era orientat aproximativ N-S, având dimensiunile de 1, 1O x 0,60 m. Din inventarul
funerar, foarte fragmentar, putem consemna: fragmente dintr-un opaiţ, dar şi de la două vase
globulare şi trei turribula, două fragmente dintr-un vas de dimensiuni mai mari, un mâner din
bronz provenit de la o cutie de lemn, o cheie de fier, precum şi câţiva pigmenţi de cărbune şi oase
calcinate 19 • Elementele de datare tipologice şi contextuale nu pot oferi indicii asupra unei încadrări
cronologice mai precise a complexului. Fiind vorba de o identificare în cadrul unei secţiuni de
control la vest de clădirea amintită, nu putem stabili vreo conexiune între momentul depunerii
defunctului şi funcţionarea vreunei faze a edificiului cercetat. Distanţa dintre acest mormânt şi aria
20
funerară identificată în limita vestică a platoului în anul 2001 este de 150 m în linie dreaptă,
ambele descoperiri aflându-se la aceeaşi cotă de nivel. Este posibil ca mormântul identificat de noi
să facă parte dintr-un grup de morminte distinct de cel din vestul platoului, nefiind însă exclus ca
aceste complexe să fi făcut parte la un moment dat din aceeaşi arie funerară. De asemenea, în
vecinătatea vestică a edificiului au fost descoperite câteva structuri aparent de natură antropică,
care ar putea fi interpretate ca fiind ziduri, însă gradul lor de păstrare era foarte precar. Nu este
exclus să fie vorba despre anexe ale clădirii E2 în ultima sa fază sau ruinele unei clădiri învecinate.
În stadiul actual al cercetării zonei nu poate fi formulată o ipoteză concludentă în acest sens.

ALT ARE LE VOTIVE

În cursul cercetărilor au fost descoperite două altare votive dedicate lui Silvanus. Primul a
fost descoperit în partea superioară a nivelului de demolare a edificiului E2, în proximitatea limitei
17

Acest nivel a fost identificat în campania din anul 200 I, pe profilul vestic al S25-26, între metri 1,50-3,50; vezi
2003a, 461, fig. 7.
18
Se cunosc şi cazuri în care în inscripţiile care menţionează unele lucrări din băi au fost dedicate unor divinităţi. De
exemplu, altare pentru Fortuna au fost descoperite în tepidarium la băile de la Chesters (RIB 1449) sau în apodyterium
în băile de la Walldiim (CIL XIII 6592; Baatz 1978, 75, fig. Abb. 10). Vom aminti aici şi reprezentarea zeului Pan,
divinitate care se confundă uneori cu Fanus sau Silvanus, pe un bloc paralelipipedic de calcar amplasat pe faţada băilor
din Barzan (Charente-Maritime, în Gallia Aquitania) - Santrot 2003, 207-209.
19
Ţentea, Voişian 2003b, 280-282, nr. 163
20
Rusu-Bolindeţ et a/ii 2003, 389-390, 401, fig. I
Ţentea, Voişian
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vestice a acestuia (PI. III/Al - dedicaţie pentru Silvanus Augustus), antrenat într-un nivel deranjat.
Al doilea altar a fost identificat tot în poziţie secundară, într-un context reprezentând o intervenţie
modernă, care a deranjat stratul de dărâmătură a zidurilor edificiului din camera B'. Poziţia sa
oblică indica o angrenare sau o alunecare a acestuia în cursul unei deranjări semnificative a
stratului arheologic (PI. III/A2 - dedicaţie pentru Silvanus Domesticus).
Silvanus este un zeu cu o multitudine de atribute, care se confundă uneori cu cele ale lui
Pan sau ale lui Fanus, cultul său oficiindu-se în mijlocul naturii. În scrierile autorilor clasici latini
se regăsesc numeroase date referitoare la oficierea şi aspectele cultului lui Silvanus. Date despre
răspândirea cultului în Imperiu - cu excepţia Romei şi a Italiei - indică cea mai mare frecvenţă a
atestărilor în Pannonia (cca 250), Dacia (cca 100), Dalmatia (cca 90) şi Galia Narbonensis (cca
65) 21 . În interpretarea acestei statistici trebuie avut în vedere faptul că numărul de atestări nu este
raportat la intervalul cronologic în care au fost făcute aceste dedicaţii, ceea ce ar apropia foarte
mult situaţia din Dacia de cea din Pannonia. La nordul Dunării, cultul zeului Silvanus a fost cel
mai frecvent atestat în Dacia Superior. Mihai Bărbulescu considera că cei mai importanţi factori
care au contribuit la răspândirea cultului lui Silvanus în Dacia au fost minierii dalmatini, coloniştii
din Pannonia şi chiar soldaţii trupelor de mauri 22 • Cel mai frecvent epitet al Silvanus, atât în Dacia
(59), cât şi în Pannonia este Domesticus. Acest epitet poate fi interpretat ca o invocare a protecţiei
divine pentru locul în care respectivii indivizi îşi desfăşurau activitatea 23 . În studiile privitoare la
„cultul imperial" discuţia asupra divinităţilor care primesc epitetul „Augustus" sau „Augusta" a
devenit un loc comun 24 . Acest epitet indică asocierea divinităţii cu persoana împăratului,
presupunând o transferare a puterilor zeului asupra împăratului şi a familiei sale. Prin aceste
practici, persoana care făcea dedicaţia îşi exprima loialitatea faţă de împărat, fapt care nu coincidea
cu identificarea acestuia din urmă cu divinitatea adorată. Actul în sine nu poate fi interpretat ca o
manifestare aparţinând cultului imperial 25 .
Numele dedicantului celei de-a doua inscripţii, Helius, scris în forma HllLIVS, este de
26
provenienţă greacă - Helios. Numele Helius apare în patru inscripţii de la Sa/ana (Dalmatia) •
7
Acelaşi nume a fost întâlnit în câteva inscripţii din zona dobrogeană a provinciei Moesia inferior •
Un libert, M Herennius Helius a fost atestat pe o inscripţie de la Cybalae (Vinkovci) în Pannonia
lnferior 8 • Din aceste câteva exemple prezentate se poate observa frecvenţa numelui în rândul
peregrinilor, fapt care poate fi un indicator şi pentru originea personajului nostru. Nu este exclus
însă ca acesta să fi fost sclav.
21

Dorcey1992, 161 sqq

Distribuţia atestărilor epigrafice ale cultului indică următoarea situaţie: Apulum (32), Micia (21 ), Alburnus Maior ( 11 ),
Napoca (7), Ampelum (6), Vipia Traiana Sarmizegetusa (5), Potaissa (5), Porolissum (4), Tibiscum (I) - Pribac 2006,
55-56, 270-275; Bărbulescu 2003, 256--257; Bărbulescu 2009, 70.
Din studiul statistic realizat de Sorin Pribac (vezi nota anterioară) reiese următoarea situaţie: meşteşugari (35), negustori
(32), militari (23), notabilităţi ( 12), ceea ce nu conduce spre ideea adorării acestei divinităţi în special de către persoane
de condiţie modestă.
Întrucât în cazul unei mari părţi din dedicaţii textul inscripţiilor este destul de lacunar, nu s-au putut formula concluzii
semnificative privitoare la originea sau statutul social al dedicanţilor.
23
Clasificarea cultelor din zona minieră, în funcţie de legăturile cu activitatea minieră propriu-zisă, se împart în trei grupe:
divinităţi ale naturii (Liber, Silvanus, Diana, Ceres), ale adâncurilor (Dis Pater, Terra Mater, Orcia, Aeracura) şi zei care
patronează activităţile miniere sau officinae metalurgice (Hercule, Vulcanus, Neptun), vezi Dusanic 2004, 264.
24
Fishwick 1991, 446-454
25
Fishwick 1991, 446-448, 453; Gradel 2002, 104-105. Astfel, potrivit lui lttai Gradel, venerarea împăratului este una
onorifică, fără a putea fi încadrată exclusiv în sfera politicului sau a religiosului. Puterea absolută a împăratului inducea
doar asimilarea sa cu un zeu. Manifestările cultului imperial se regăsesc, potrivit aceluiaşi autor, în sfera privată, mai
ales la nivelul celor cu statut social inferior, liberţi sau sclavi (Gradel 2002, 1-27). Pentru împăratul în viaţă exista cel
puţin teoretic un cult indirect, chiar dacă nu sunt cunoscute ex voto-uri dedicate acestuia. Pentru o scurtă trecere în
revistă a istoriografiei cultului imperial în Dacia, vezi Bulzan 2008, 9-21. Motivul dedicaţiei nu este consemnat
explicit, formulele VSLM sau VSLL indică vag un contract anterior între dedicant şi divinitate.
26
Helius, libert sau sclav: domino I b(ene) m(erenti) p(osuit) (CIL III 2045), Iulius Helius (CIL III 2391), Q(uintus) Aernius
Helius (CIL III 12917), Q. Cloelius Helius, dedicaţie pentru Silvanus Augustus (CIL III 14677= AE 1900, 00138)
27
Trei inscripţii sunt puse în legătură cu acelaşi personaj, probabil scrib, două inscripţii de la Capidava (descoperite la
Crucea, jud. Constanţa) (CIL lII 14214, 20 = ISM V, 29; CIL III 13737 = ISM V, 20) şi una de la Ulmetum
(Pantelimon) (ISM V 73 = AE 1912, 300 = AE 1922, 64): Cocc(eius) (H)elius I scripsit! O altă inscripţie atesta un
Helius, domo Amurio (ISM V 234, Topolog).
28
CIL III 9966 =CIL III 13360
22
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MATERIALUL CERAMIC DE

CONSTRUCŢIE ŞTAMPILAT

Ştampilele

cu marca legiunii XIII Gemina descoperite în edificiul E2 se încadrează cu
în tipurile databile în prima parte a secolului al II-iea p. Chr. Cea mai însemnată cantitate
de material ceramic de construcţie ştampilat de acest fel a fost descoperită în principal la Apulum,
dar şi pe teritoriul provinciei 29 • O situaţie aparte o reprezintă ştampila P CLo, identificată pe o
30
cărămidă descoperită în edificiul El, marcată, de asemenea, cu o ştampilă a legiunii XIII Gemina •
Analogiile acestei ştampile se găsesc doar la Apulum, în zona pretoriului guvernatorului (imprimate
pe trei ţigle pentru acoperiş }31 • Un fragment de tegula mammata, descoperit în anul 2002 în clădirea
E2 este marcat cu acelaşi tip de ştampilă (PI. XIX/6). Astfel, această semnalare stabileşte un nou
element de legătură între cele două edificii prevăzute cu hypocaustum de pe Dealul Carpeni.
Vasile Moga era de părere că materialul ceramic de construcţie, marcat cu însemnele
legiunii XIII Gemina, a fost produs la Apulum, fiind ulterior distribuit de către vexilaţiile acesteia 32 .
Acest fapt a fost confirmat şi de rezultatele analizelor mineralogice efectuate pe lotul de material
33
ştampilat de la Roşia Montană, comparativ cu loturi similare de la Apulum • Nu există elemente de
datare în funcţie de contextele arheologice care să poată fi corelate cu datarea tipologică a
ştampilelor. Astfel, datarea tipologică a acestor artefacte nu poate constitui în sine decât un indiciu
asupra datării edificiilor E 1 şi a primei faze a clădirii E2, cu atât mai mult cu cât fragmentele
acestor piese au fost descoperite aproape exclusiv în poziţie secundară34 .
precădere

DESCOPERIRILE NUMISMATICE

ŞI

ELEMENTE DE DATARE

În cursul cercetărilor din cele trei campanii arheologice referitoare la edificiul E2 au fost
identificate 13 monede. Două dintre acestea au fost publicate în raportul primei campanii 35 . Acestea
provin din contexte aparţinând ultimelor două faze de folosire şi demolare ale edificiului.
Cea mai mare frecvenţă monetară poate fi observată pentru monedele emise în perioada
117-138 - Hadrian - (5 monede) comparativ cu celelalte „grupuri": flavieni (3 piese), Traian (2),
Antoninus Pius (2). Cea mai târzie piesă, ca dată de emisiune, este moneda cu efigia Iuliei
Mamaea, mama împăratului Severus Alexander (222-235 p. Chr.). Această frecvenţă a monedelor,
indică o activitate mai intensă începând probabil cu domnia lui Traian, continuând cu Hadrian şi
Antoninus Pius. Monedele flaviene pot fi interpretate ca fiind rămase în circulaţie.
Se poate observa un hiatus între majoritatea monedelor şi cea emisă în timpul lui Severus
Alexander, fapt care poate fi pus în legătură cu perioada turbulentă începută odată cu războaiele
marcomanice, moment care va fi determinat scăderea considerabilă a activităţilor miniere din
arealul Roşiei Montane.
Monedele descoperite sunt din bronz: 3 sesterţi, 2 dupondii, 4 aşi, una provincială, două
neidentificabile. Singura monedă care oficial ar aparţine categoriei monedelor de argint este un
denar subaerat (nr. cat. I O). Monedele fac parte din categoria celor de valoare mică sau medie în
cadrul sistemului monetar roman. Din această cauză, asemenea monede sunt cele mai numeroase în
36
circulaţie, având aşadar şansele cele mai mari de a fi pierdute .
29
30
31

32
33

34
35

36

Szilăgyi 1946, 42-44, pi. III-IV; Moga 1985, 51; Băluţă 1997, 135; Piso 2000, 221
Ţentea 2003, 264, fig. 2/4a, b
IDR Ill/6 85 =Băluţă 1997, p. 142, nr. VII= Băluţă 2000, 371

Moga 1985, 46
Ionescu, Ghergari, Ţentea 2006, 413-436. La data publicării acestor ştampile de pe Dealul Carpeni, sub rezerva
rezultatelor analizelor mineralogice, eram de părere că prezenţa materialului tegular cu ştampilele legiunii XIII Gemina
atestă staţionarea unor (unei) vexilaţii legionare în zona Alburnus Maior cel puţin pe durata fabricării materialului
tegular şi, eventual, a construirii unor edificii în locul amintit, vezi Ţentea 2003, 257, nota 40.
Excepţia o reprezintă o ştampilă pi. XIX/4.
Ţentea, Voişian 2003a, 451, nr. I, 2
Folosim şi acest prilej pentru a-i mulţumi colegului Cristian Găzdac pentru sprijinul amabil acordat pentru prelucrarea
şi interpretarea monedelor.

265

OVIDIU

ŢENTEA,

VALENTIN

VOIŞIAN

*
**
Baia este un simbol al civilizaţiei romane, ea putând fi încadrată între serviciu public şi o
instituţie în sine. În abordarea noastră ne-am concentrat asupra unei prezentări cât mai detaliate a
săpăturii şi a diverselor situaţii arheologice existente, încercând să lămurim cât mai multe aspecte
relevante privitoare la funcţionalitatea edificiilor şi la modul de funcţionare a unor instalaţii. După
finalizarea cercetărilor de teren şi procesarea grafică a documentaţiei de săpătură astfel rezultate,
sarcina cea mai dificila a fost încercarea de a identifica funcţia/funcţionalitatea fiecărei săli/camere,
întrucât o parte importantă a clădirii, altfel spus structurile constructive, s-a păstrat sub nivelul antic
de călcare.
Analogiile sunt o bună sursă de stabilire a funcţiei camerelor, însă exemplele avute în
vedere au trecut la rândul lor printr-un proces similar, motiv pentru care am optat pentru analiza
37
comparativă cu mult mai multe analogii, chiar dacă unele sunt doar analogii parţiale .
Modificările constructive efectuate în anumite spaţii au putut implica inclusiv modificarea
funcţiei sălii respective. Ca reper am avut în vedere observaţiile cercetătorilor moderni privind
obligativitatea refacerii subsolului la un interval relativ mic în comparaţie cu celelalte structuri,
pilonii de cărămidă fiind supuşi permanent interacţiunii cu aerul fierbinte.
În cazul oricărei băi publice era obligatorie existenţa unui traseu de îmbăiere, care conţine
cel puţin succesiunea F(rigidarium) - T(epidarium) - C(aldarium), având ca fundament gruparea
camerelor încălzite în jurul unui praefurnium. Astfel combustibilul putea fi utilizat cu eficienţă
38
maximă .
Edificiul E2 face parte aşadar din categoria băilor de dimensiuni mici (ba/nea). Aceasta era
menită să deservească un număr relativ redus de persoane.

CONCLUZII

Topografia arheologică a Dealului Carpeni indică existenţa unor elemente de habitat, a
unor posibile edificii de cult (?) sau atestări ale unor collegia (?), precum şi a celor două edificii cu
caracter public (El şi E2). Stabilirea unor relaţii cronologice sau funcţionale între cele trei puncte
cercetate arheologic în cuprinsul Dealului Carpeni este greu de realizat. Dificultăţile constau în
faptul că, pe de-o parte, în actualul stadiu al cercetărilor, nu deţinem date privitoare la reţeaua de
drumuri din zonă, iar pe de altă parte, configuraţia terenului din zona estică a dealului a fost
modificată de depunerile de steril rezultate din activităţi miniere moderne, fapt care a îngreunat
cercetarea de teren.
Aşadar, putem vorbi de o relaţionare a edificiilor El şi E2 întrucât ambele au fost
prevăzute cu instalaţii de hypocaustum, construite din material ceramic de construcţie marcat cu
ştampila legiunii XIII Gemina, tehnica de construcţie a zidurilor fiind - de asemenea - similară
(ziduri legate cu mortar şi tencuite). Se poate argumenta o contemporaneitate, cel puţin parţială, a
clădirilor, durata lor de funcţionare fiind însă diferită. Edificiul EI a avut o singură fază de
construcţie şi funcţionare, neputând fi sesizate - din punct de vedere arheologic - reparaţii
semnificative. Avându-se în vedere durata medie de funcţionare a unei instalaţii de hypocaustum,
de până la 25-30 ani şi incluzând unele eventuale reparaţii minore, putem conchide că această
clădire a funcţionat destul de puţin timp. În cazul edificiului E2, însă, au putut fi sesizate faze şi
amenajări care indică o durată de folosire mult mai mare. Vom reaminti aici că două variante
identice de ştampile se regăsesc pe materialul ceramic de construcţie descoperit în ambele
edificii 39 • Din punct de vedere tipologic avem de-a face cu două băi (ba/nea), care au funcţionat
într-o zonă frecventată atât de personal administrativ, dar şi de comunităţi de arendaşi.
37

Pentru o scurtă trecere în revistă a listei actualizate a descoperirilor din Dacia, vezi Ţentea 2010, 455-458.
Băile erau amplasate în locuri cât mai călduroase, fiind orientate cu spatele spre nord. [ ... ] Băile vor avea ferestrele
îndreptate spre vestul de iarnă sau, în cazul în care conforma/ia terenului nu permite, orientarea acestora va fi .1pre
sud, deoarece perioada cea mai obişnuită pentru baie este de la amiază până seara [... ] (Vitruvius V 1O, 1).
39
Pentru ştampilele legiunii, vezi comparativ Ţentea 2003, 264-265, fig. 2-3. Pentru ştampila PCLo: El -Ţentea 2003,
264, fig. 2/4b, iar pentru E2, pi. XIX/6.
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Cea mai mare frecvenţă monetară, pentru lotul descoperit în băile E2, se încadrează în
perioada 117-138, iar după un interval considerabil de timp este semnalată o descoperire din
timpul lui Severus Alexander. Acest fapt poate fi pus în legătură cu scăderea considerabilă a
activităţilor miniere din arealul Roşiei Montane începând cu mijlocul secolului al Ii-lea p. Chr.

RM 2003, E2, poziţie secundară; CAR(E2) nr. 14.
PI. XIX/2
3. Ştampilă fragmentară; 5,80 x 3,60 cm, text
„LEC". Tip. LEG XIII
RM 2002, E2, Z5 CAR(E2) nr. I O. PI. XIX/3
4. Ştampilă fragmentară; 6, I O x 3,50 cm text
„LEG". Tip. LEG XIII
RM 2002, E2 I S 27 - praefurnium (in situ)
CAR(E2) l l. PI. XIX/4
5. Ştampilă fragmentară; 6,02 x 3,40 cm; text „G
XIII". Tip. LEG XIII
RM 2003, E2, poziţie secundară; CAR(E2) nr. 13.
PI. XIX/5
6. Ştampilă fragmentară; h = 3,50 x 3,30 cm I gros
= 3 cm; text "L o(d?)". Tip.PC L o(d?)
Roşia Montană 2002, E2, S 002, tegula mammata,
poziţie secundară; CAR(E2) nr. 12. PI. XIX/6

CATALOG

ALTARE VOTIVE (PI.

XVI-XVII)

I. Altar de calcar, rupt în partea stângă a aticului, în
profunzime până dincolo de conturul reprezentat de
focu/us. Dimensiuni: 53 x 24,5 x 20,50 cm (la
bază). Altarul are o profilatură simplă, format din
trei praguri, atât la atic, cât şi la bază. Câmpul
epigrafie are dimensiunile de 23 x 21 cm. H litere
inegale între 4,50-5 cm, dimensiunile literei O fiind
de aproximativ 2 cm.
R. 1-3, A fără bara mediană
Roşia Montană 2002, E2, poziţie secundară PI.
111.1, XVI

Si/y[aJi:z9
Augusto
sacrum
v(otum) s(o/vit) /(ibens) l(aetus) vei
v(otum) s(o/verunt) /(ibentes) /(aeti).

CATALOGUL MONEDELOR (PI. XVIII)

VESP ASIANVS I TITVS
I. Sesterţ; AE; 17,90 g; 30,50 mm.
Avers: Legenda ştearsă; cap spre dreapta.
Revers: Ilizibil.
Roşia Montană 2003, CAR(E2)X8. PI. XVIII/I

2. Altar de calcar, rupt în partea stângă a aticului, în
profunzime până în apropierea de foculus.
Dimensiuni: 55 x 25,50 x 18 cm (la bază). Altarul
are o profilatură simplă, formată din trei praguri,
atât la atic, cât şi la bază. Câmpul epigrafie are
dimensiunile de 24 x 25,50 cm. Literele sunt
inegale, având înălţimea cuprinsă între 4,50-5 cm,
dimensiunile literei O fiind de aproximativ 2 cm.
R. 1-2, O mai mic decât restul literelor; R. 3 E
redat sub forma a două haste paralele.
Roşia Montană 2002, E2, poziţie secundară PI.
III.2, XVII

DOMITIANVS
2. Sesterţ; AE; 19,40 g; 32,30 mm.
Avers: Legenda ştearsă; cap spre dreapta.
Revers: Ilizibil.
Roşia Montană 2003, CAR(E2)XIO. PI. XVIII/2
3. Bronz, posibil provincial; 3,90 g; 23,30 mm.
Avers: ... [C?]ENS ... ; cap spre dreapta.
Revers: corodat
Roşia Montană 2003, CAR(E2)X9. PI. XVIII/3

Silvano
Domesti(co)
Helius
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).

TRAIANVS
4. Dupondius; AE; '1.-; l l,10 g; 26 x 25 mm.
Avers: Legenda ilizibilă [imp caes ner traiano
optimo aug ger dac parthico p m tr p cos vi p p],
bust drapat, radiat, spre dreapta.
Revers: [senatus populu]SQV[e romanus]; în
exergă: [s c]; Traian între două trofee.
RIC II, p. 292, nr. 676, Roma 114-117 p. Chr.
Ţentea, Voişian 2003a, 451. nr. I; Roşia Montană
2001, CAR(E2)1. PI. XVIIl/4

ŞTAMPILE (PI. XIX)

I. Ştampilă întreagă; L = 11,30 x 3,40 cm; text
„LEG XIII". Tip. LEG XIII
RM 2002, E2, S 004, nivelul superior al dărâmăturii
din praefurnium. Dunga oblică este dată de o
remodelare a cărămizii după ştampilare. I gros =
5,50 cm; CAR(E2) nr. 9. PI. XIX/1
2. Ştampilă fragmentară; 11,20 x 3,60 cm; text
„LEG XIII". Tip. LEG XIII
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5. Sesterţ; AE; -.l.-; 20,20 g; 31,20 mm.

HADRIANVS: Lucius Aelius Caesar

Avers: Legenda ilizibilă [imp caes nervae traiano
aug ger dac p m tr p cos v p p]; cap laureat spre
dreapta.
Revers: Legenda ilizibilă [s p q r optimo principi I s
- ] C; Spes, mergând spre stânga, ţinând o floare.
RIC II, p. 281, nr. 519, Roma, 103-111 p. Chr.
Roşia Montană 2002, CAR(E2)X5. PI. XVIIl/5

10. Denar fourre; AE argintat; -.l.-; 2,00 g; 18 mm;
fragmentar.
Avers: [I aelius] - CAE[sar]; cap spre dreapta.
Revers: [tr pot c]OS 11; în exergă: CONCOR[d];
Concordia şezând spre stânga, ţinând patera în
mâna dreaptă şi cotul stâng rezemat pe cornul
abundenţei.

Cf. RIC II, p. 392, nr. 436, Roma, 137 p. Chr.
Ţentea, Voişian 2003a, 451. nr. 2; Roşia Montană
200 I, CAR(E2)2. PI. XVIII/IO

HADRIANVS
6. Dupondius; Axa: 6; D: 26,70 x 25,10 mm; G:
11,70 gr.
Avers: Legenda ilizibilă, dar continuă [imp caesar
traianus aug p m tr p cos iii], bust radiat spre
dreapta, posibil drapat pe umărul stâng.
Revers: [moneta au]GVSTI; în câmp: S - C;
Moneta, stând spre stânga, ţinând balanţa şi cornul

TYR (SYRIA)
EMISIUNE PSEUDO-AUTONOMĂ
11. AE; "; 8.55 g; 21,70 x 20 mm.
Avers: bustul lui Tyche, drapat, purtând voal spre
dreapta; la stânga, o frunză de palmier.
Revers: [HOI: TYP] (monogramă) IEPAI:
MHTPOTIO/AEQI:, Vas spre stânga.
Cf. RPC IV, 6815, 138-161 p. Chr.
Sub podeaua fazei a treia de piatră
Roşia Montană 2002, CAR(E2)X12. PI. XVIIl/11

abundenţei.

RIC II, p. 417, nr. 600(a/b), Roma, 119-121 p.Chr.
Roşia Montană 2002, CAR(E2)X3. PI. XVIII/6
7. As; AE; 6,10 g; 27,10 x 24,30 mm.
Avers: Legenda ilizibilă dar continuă [imp caesar
traian(us) aug/„ .]; cap laureat spre dreapta.
Revers: puternic corodat.
RIC II-, Roma, 119-121 p. Chr.
Roşia Montană 2002, CAR(E2)X4. PI. XVIIl/7

ANTONINUS PIUS
12. As; AE; 25 x 25,5 mm.
Avers: ANTONINVS - AVG PIVS P P; cap laureat
spre dreapta.
Revers: [tr p]OT - [c]O[s iii]; S - C; Clementia spre
stânga, ţinând patera şi sceptrul.
RIC III, 699, Roma, 140-144 p. Chr.
Roşia Montană 2003, CAR(E2)Xl3. PI. XVIII/12

8. As; AE; -.l.-; 8,70 g; 25,10 mm.
Avers: Legenda ilizibilă [hadrianus augustus]; cap
laureat spre dreapta.
Revers: S[alus augusti] [s] - C; în exergă: COS
II[i]; Salus spre stânga, ţinând un sceptru, hrănind
şarpele încolăcit pe un altar.
RIC II, p. 427, nr. 678, Roma 125-128 p. Chr.
Roşia Montană 2003, CAR(E2)X7. PI. XVIIl/8

SEVERVS ALEXANDER: IULIA MAMAEA?
13. AE; -.l.- ?; 5.6 g; 21 mm.
Avers: cap spre dreapta.
Revers: Incert.
Monetărie provincială? 222-235 p. Chr.
Roşia Montană 2003, CAR(E2)XI I. PI. XVIIl/13

9. As; AE; -.l.-; 9,30 g; 27,30 x 24,90 mm.
Avers: Legenda ilizibilă; cap spre dreapta.
Revers: Legenda ilizibilă; siluetă spre stânga.
Roşia Montană 2003, CAR(E2)X6. PI. XVIII/9
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VALUL MARE DE PĂMÂNT. CERCETARE ARHEOLOGICĂ PREVENTIVĂ PE AUTOSTRADA
2 BUCUREŞTI - CONSTANŢA, TRONSONUL CERNA VODĂ - MEDGIDIA, KM 159+000-

159+ I 50, ZONA LOCALITĂŢII

FĂCLIA, COM. SALIGNY, JUD. CONSTANŢA

OANA DAMIAN, MIHAI VASILE, EUGEN PARASCHIV-GRIGORE, ANDRA SAMSON,
IOANA PARASCHIV-GRIGORE, DANIEL ENE, FLORENTIN MUNTEANU, CONSTANTIN HAITĂ

THE LARGE EARTH VALLUM. PREVENTIVE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS, A 2 MOTORWAY TRAJECTORY,
BUCUREŞTI - CONSTANT A, CERNAVODĂ- MEDGIDIA SECTOR, KM

I 59+000-159+ 150,

FĂCLIA - SALIGNY, CONSTANŢA COUNTY

The large earth vallum is a liniar fortified complex, 41km long, crossing Dobrudja from West to
East, continuously palallel to the former Carasu Valley, nowadays the Danube - Black Sea Canal. The
preventive archaeological research campaigns 2011-2012 on the site of the large earth vallum was
occasioned by the construction ofthe a2 motorway. following a briefreview ofthe technical data concerning
the Dobrudjan linear fortifications, especially the large earth vallum, as results of the field observations and
investigations (trajectories, constituent and constructive elements - earth batters, ditches, forts and castles,
dimensions, spatia! and temporal relations), the present paper focuses on the new observations about the
structure of this earthwork. the total width of the fortification (consisting of northem ditch, mound, southem
ditch) was thus about 30-36 meters; the large earth vallum comprises two ditches: the northem one, 4-6.70
meters wide and 3-3.60 meters deep, the southem one, 3.60-6.50 meters wide and 2-3.90 meters deep,
flanking a mound about 2-2.90 meters high, set back some 8-10.40 meters from the northem ditch edges. the
mound was built using material dug from both contemporary ditches. considering the data recorded and the
analysis of the archaeological finds (pottery and a weapon), the proposals for the dating the fortification
indicate the 91h- I 01h centuries, allowing to restrain the interval to the 91h century.
KEYWORDS: Dobrudjan linear fortifications, valla, the large earth vallum, mound, ditch
CUVINTE CHEIE: fortificaţii liniare dobrogene, valuri, valul mare de pământ, rambleu, şanţ

INTRODUCERE
Fortificaţiile

liniare care brăzdează centrul Dobrogei, între localităţile Cernavodă şi
la sud de Canalul Dunăre - Marea Neagră, cunoscute sub numele de valul mic de
pământ, valul mare de pământ şi valul de piatră (PI. 1/1 ), au fost considerate un sistem, unitar sau
compus din elemente succesive în timp şi independente unul faţă de celălalt, a cărui cronologie şi
atribuire politico-militară a constituit şi constituie încă sursa multor controverse ştiinţifice.
Construirea autostrăzii 2 Bucureşti-Constanţa, în special a tronsonului Cernavodă Medgidia, a afectat traseul acestor fortificaţii liniare pe un segment de circa I 00 m pentru fiecare
dintre ele 1 (PI. 1/2)2, permiţând totodată cercetarea acestor monumente.
Obiectivul arheologic prezentat în contribuţia de faţă reprezintă un segment din fortificaţia
liniară valul mare de pământ, situat la sud-vest de localitatea Făclia 3 şi la vest de punctul Gura
Constanţa,

1

Valul mic de pământ a fost cercetat pe traseul Autostrăzii Bucureşti-Constanţa atât pe tronsonul cuprins între
Medgidia, km I 69+800-171 +OOO, în zona localităţii Peştera, în anul 20 I O (Ioniţă, Măgureanu 2011, 211 ),
cât şi pe tronsonul cuprins între Medgidia şi Constanţa, km I 97+800-197+960, în extravilanul localităţii Valu lui
Traian, în anul 2011 (Cliante el a/ii 2012, 294). Valul mare de pământ a fost cercetat pe tronsonul Autostrăzii
Bucureşti-Constanta cuprins între Cernavodă şi Medgidia, km I 59+000-159+ 150, în zona localităţii Făclia, în
campaniile 2011-2012 (Damian et a/ii 2013, 216-2 I 7, nr. 121 ), iar valul de piatră a fost cercetat în aceeaşi perioadă, în
zona km I 55, de un colectiv coordonat de Traian Cliante.
Autorii acestei contribuţii adresează mulţumiri lui Andrei Măgureanu (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan") pentru
imaginea reflectând raportul dintre traseul A 2, tronsonul Cernavodă-Medgidia, şi cel al fortificaţiilor liniare
dobrogene.
Cernavodă şi
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Ghermelelor, în primii 7 km vestici ai valului, amplasat într-o zonă mărginită la nord de o râpă
naturală adâncă, ce pare să fi completat complexul din perspectiva fortificării (PI. 11./1-2, 111.1, IV).
ISTORICUL CERCETĂRII

Fortificaţiile liniare din spaţiul Dunării Inferioare şi, m special, cele din Dobrogea5 au
beneficiat, de-a lungul timpului, de o bogată şi variată literatură, în care însăşi existenţa lor, prin
traseele şi orientarea şanţurilor lor, coroborate de eventuale izvoare scrise şi arheologice, a condus
la interesante consideraţii istorice, grevate de dificultăţi majore, de la cea a parcurgerii de la o
extremitate la alta din cauza lungimii până la cea a explorării din punct de vedere arheologic.
Problema majoră a cercetării fortificaţiilor liniare este legată de încadrarea cronologică, deoarece
fie că traseul lor se desfăşoară în zone puţin sau deloc locuite sau în spaţii în care intră în contact cu
puţine complexe arheologice bine datate, fie că în structura lor apar doar întâmplător elemente utile
în acest sens.
Valul mare de pământ, cel mai scurt dintre cele trei valuri ce brăzdează mijlocul Dobrogei
între Cernavodă şi Constanţa, măsoară 54 km sau, mai precis doar 41 km, dacă se ţine cont de
întreruperea sa între punctele Gura Ghermelelor şi „La Pietre"6 . Capătul vestic al valului se află pe
malul drept al Dunării, la circa 1 km nord-vest de satul Cochirleni, la nord de Cetatea Pătulului,
deci în acelaşi loc cu cel al valului mic de pământ, iar cel estic la 1,5 km distantă de zidurile
anticului Tomis. Pe o distanţă de aproape 4 km, valul mare este construit prin supraînălţarea valului
mic de pământ. Din locul în care se separă de valul mic, valul mare de pământ continuă în linie
dreaptă spre est, pe o distanţă de încă 3 km până în punctul numit Gura Ghermelelor, situat pe
malul drept al văii Carasu, unde se întâlneşte cu valul de piatră. Între Gura Ghermelelor şi punctul
„La Pietre" se constată o întrerupere a valului 7, cei ce l-au înălţat considerând probabil că Valea
Carasu, împreună cu malul său înalt, constituie o apărare naturală suficientă, nemaifiind nevoie de
o dublare a ei printr-o fortificaţie artificială 8 . Din punctul „La Pietre", valul îşi continuă traseul de-a
lungul malului stâng al Văii Carasu, paralel cu valul de piatră şi imediat la sud de acesta 9 • După ce
străbate oraşul Medgidia, unde a fost distrus de construcţii, secţionează cotul dealului Castelu şi
coboară în Valea Carasu, în apropiere de gara Dorobanţu, la est de Castelu şi la 1 km vest de Poarta
Albă, fiind intersectat aici de valul de piatră. Din acest loc se depărtează de valul de piatră,
pornind spre răsărit, înscrie un fel de arc, lăsând la sud localitatea Murfatlar şi coboară spre sud,
mergând apoi aproape în linie dreaptă, până la ţărmul mării, la 1 km sud de valul mic de pământ' 0 ,
ţărm pe care-l atinge în vestul Constanţei, capătul său situându-se la 1-1,50 km distanţă de zidurile
4

Cercetarea valului mare de pământ pe traseul Autostrăzii 2 Bucureşti-Constanţa, tronsonul cuprins între Cernavodă şi
Medgidia, km 159+000-159+I50, în zona localităţii Făclia, efectuată în campaniile 2011-2012, a fost organizată de
Muzeul Naţional de Istorie a României.
4
Pentru caracteristicile şi semnificaţia fortificaţiilor liniare în general, vezi Vulpe 1974, 267-270; Napoli 1997, 7-20,
109-112; Croitoru 2004, 125-150; Croitoru 2007.
5
Pentru bibliografia problemei valurilor din Dobrogea, vezi Bamea 1971, 97-120; Diaconu 1972, 373, nota l; Raşev
1987, 49, nota 4; Napoli 1997, 341-358, fig. 217, 232-256, pi. XXV-XXVI; Mănucu-Adameşteanu 2001, 76-86;
Bogdan Cătăniciu 2006, 411-414 şi pi. I; Damian 2015, 47-91.
6
Pentru descrierea traseului valului mare de pământ, vezi Michel 1862, 14-28, 32-35; Tocilescu 1900, 167-175;
Schuchhardt 1918, 22-30; Vulpe 1938, 360-361; Bamea 1971, 99, harta IV; Diaconu 1972, 375; Petre 1973, 27, nota
3; Papuc 1992, 323-324; Napoli 1997, 342; Mănucu-Adameşteanu 2001, 78.
7
Întreruperea de 13 km a valului mare de pământ, constatată de Grigore Tocilescu şi Carl Schuchhardt, nu apare pe planul
lui Jules Michel, a cărui corectitudine de înregistrare a traseului nu poate fi contestată, având în vedere tocmai misiunea sa
în Dobrogea anului 1885, şi anume studierea terenului în vederea construirii unui drum între Constanţa şi Rasova. De altfel,
Jules Michel chiar precizează faptul că valul mare de pământ, care are cel mai accentuat profil dintre cele trei, poate fi urmărit
fără întrerupere de la malul Dunării până la faleza Mării Negre (Michel 1862, 18). În legătură cu această întrerupere, Radu
Vulpe considera că este un indiciu al faptului că valul, început concomitent de la extremităţi, nu a fost terminat, el explicând
aceasta prin presiunea evenimentelor istorice (Vulpe 1938, 373). Aurelian Petre credea că întreruperea se datorează
construcţiei căii ferate, care străbătea, pe vremea lui Tocilescu şi Schuchhardt, mlăştinoasa vale Carasu şi pentru al cărei
terasament s-a folosit o uriaşă cantitate de pământ, extrasă probabil din valul mare (Petre 1973, 31 ).
8
Bamea 1971, 99
9
Tocilescu 1900, 179. Gheorghe Papuc ( 1992, 324) precizează că pe toată porţiunea cuprinsă între punctul „La Pietre" şi
Gara Dorobanţu, ceea ce totalizează peste 1O km, adică un sfert din lungimea valului de pământ, acesta se desfăşoară
paralel cu cel de piatră, aflându-se la circa 40 m spre sud.
10
Papuc 1992, 324, nota 8
3
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anticului Tomis 11 . Înainte de intrarea în Palas, este secţionat de şoseaua asfaltată Cernavodă
Constanţa, mai departe de linia ferată mergând în aceeaşi direcţie, iar aproape de mare este
întrerupt de şoseaua Constanţa-Mangalia.
12
Cercetările arheologice - reprezentate fie de simple periegheze 13 , fie de sondaje propriuzise14 - au permis o serie de observaţii în ceea ce priveşte complexul fortificat reprezentat de valul
mare de pământ. Fortificaţie liniară compusă 15 , a cărei lăţime totală în momentul construcţiei era
17
de 34 m 16 , constă dintr-un rambleu înalt de 2-4 m şi lat la bază de 12-20 m 18 , prevăzut cu două
19
şanţuri, unul la nord, mai mare, lat de 10-12 m şi adânc de circa 4 m , şi un altul mai mic, situat la
20
sud de val, lat de 5-7 m şi adânc de 1-3 m . Adâncimea iniţială a şanţului din faţa valului, deci
nordic, şi înălţimea păstrată a valului totalizează 7,05-7,1 O m, dar înălţimea iniţială a obstacolului
atingea probabil 9-10 m 21 .
Fortificaţia era prevăzută cu o serie de castre şi castele de pământ, de formă
22
dreptunghiulară, amplasate pe latura sudică a valului , cărora li se adaugă fortificaţia de piatră de
23
la Cetatea Pătulului , precum şi - după unele păreri - cele două ringuri de la Poarta Albă 24 .
11

Tocilescu 1900, 155-156
Ne referim atât la cele vizând doar valul mare de pământ, precum contribuţia de faţă, cât şi la cele interesate de
elementele de fortificaţie adiacente.
13
Efectuate de: Jules Michel în anul 1855 (Michel 1862), Carl Schuchhardt în anii 1884-1885, 1898 şi 1917
(Schuchhardt I 918), Grigore Tocilescu şi Pamfil Polonic în anul 1889 (Tocilescu 1900). În această serie se înscriu
cercetările de suprafaţă efectuate de Eugen Comşa de-a lungul valului mare de pământ (Comşa I 951, 233-235 şi fig.
I), pe traseul valului mare de pământ şi al valului de piatră în porţiunea cuprinsă între Medgidia şi Cernavodă (Comşa
1957, 328-333 şi harta de la fig. 5), precum şi cele efectuate în I 969 de către Aurelian Petre pe traseul valurilor de
pământ (Petre I 973, 3 I). Acestora li se adaugă cercetările de suprafaţă din I 98 I pe traseul valului mare de pământ şi al
valului de piatră, aparţinând Ioanei Bogdan Cătăniciu ( 1996, 204 şi fig. 6b ).
14
Întreprinse de: Carl Schuchhardt, lângă gara Palas, în castrele mari nr. III şi nr. IV (= XXVI T) şi în castelul alfa al
valului mare de pământ (Schuchhardt I 918, I 7-22); Radu Vulpe, în castelul XII T (Vulpe I 938, 366, 368-369, nota
I); Ion Bamea şi Petre Diaconu, în anul I 966, în zona Cochirleni, în apropiere de capătul vestic al fortificaţiei, în zona
cuprinsă între malul Dunării şi castrul III Tocilescu (Bamea I 97 I, I I 5; Dumitrescu I 971, I 08, nr. 77; Diaconu 19731975, 201, 203-206); Adrian Panaitescu, în anul 1977, în zona localităţii Palas (Panaitescu 1978, 243-244); Jon
Bamea, Petre Diaconu şi Al. S. Ştefan, în campaniile 1967-1968, în ringul de la Poarta Albă (Dumitrescu I 971, 134,
nr. 228); Gheorghe Papuc în anul 1987, în zona localităţii Castelu (Papuc 1992, 323-325) şi în anul 2001, în zona
localităţii Cochirleni (Papuc 2002, 107-108). Vezi şi Mănucu-Adameşteanu 2001, 79-80.
15
Napoli I 997, 12-13, 24, tableau 7, 53-55, 342-347, fig. 236-240 pentru secţiuni, fig. 241-244 pentru castre
16
Papuc 1992, 324-325, fig. I; Papuc 2002, 107
17
Jules Michel (1862, 19) apreciază în jur de 9 m obstacolul rezultat din însumarea înălţimii rambleului de pământ şi a
adâncimii şanţului, din secţiunea publicată de el reieşind o înălţime a valului mare de pământ de 5 m (Michel 1862, 45,
fig. II; Petre 1973, 30, fig. 3.4). Vezi şi Tocilescu 1900, 155-156, fig. 83-84; Schuchhardt 1918, 25-26, Abb. 6-7;
Bamea I 971, 99; Panaitescu I 978, 243. Radu Vulpe menţionează o înălţime a valului cuprinsă între 3 şi 6 m (Vulpe
I 938, 36 I). Agger lat la bază de I 4- I 6 m şi înalt de 3-4 m, cu fossa spre nord, lată de I O m şi adâncă până la 2 m, cu
un al doilea şanţ, mai puţin adânc la sud (Bogdan Cătăniciu 2006, 41 I). Joelle Napoli (1997, 12, 24) menţionează o
înălţime a taluzului de 4 m. Gheorghe Papuc subliniază că rambleul este lat la bază de 17 m, cu înălţimea păstrată de
2,60-2,80 m (Papuc 1992, 324-325, fig. I; Papuc 2002, I 07).
18
Lăţimi variind între 12 m (Tocilescu 1900, 155) şi 20 m (Bamea 1971, 99). Din secţiunea publicată de Jules Michel,
reiese o lăţime la bază a valului mare de pământ de 14 m (Michel I 862, 45, fig. II; Petre I 973, 30, fig. 3.4; Napoli
I 997, 24, 344 ), iar Schuchhardt (I 9 I 8, 25-26, Abb. 6-7) menţionează o lărgime de I 4-16 m.
19
I O m lărgime - Michel I 862, 45, fig. II; Petre I 973, 30, fig. 3.4; Tocilescu 1900, I 55-156; Bamea I 971, 99; Panaitescu
1978, 243-244 sau 12 m lărgime - Papuc 1992, 324-325, fig. I; Papuc 2002, 107; 3 m adâncime - Michel 1862, 45;
Petre 1973, 30, fig. 3.4; Vulpe 1938, 361; Bamea 1971, 99 - sau 4 m adâncime - Panaitescu 1978, 243-244; Papuc
1992, 324-325, fig. I; Papuc 2002, 107. Mănucu-Adameşteanu (2001, 78) menţionează o adâncime de 5-7 m pentru
şanţul nordic. Napoli (I 997, 24, 344) precizează o lărgime de până la I 3 m şi o adâncime de cel puţin 2 m pentru şanţul
nordic, sugerând o formă în „V" a acestuia.
20
7 m lărgime - Michel I 862, 45, fig. II; Petre I 973, 30, fig. 3.4); 3 m adâncime (Vulpe I 938, 360-36 I); vezi şi Bamea
I 97 I, 99; 5 m lărgime şi 2,50 m adâncime - Panaitescu 1978, 243-244). Napoli (1997, 24, 344) menţionează o lărgime
de până la 9 m şi o adâncime de 4,50 m pentru şanţul sudic, precum şi o formă în „V" a acestuia. Şanţul din spatele
valului, deci sudic, săpat la oarecare distanţă de val, are lăţimea de 5 m, iar adâncimea este de I m (Papuc I 992, 324325, fig. I; Papuc 2002, I 07).
21
Papuc 1992, 324-325, fig. I; Papuc 2002, 107
22
Grigore Tocilescu aminteşte 52 de castre, dintre care 25 de dimensiuni mari, 26 de proporţii reduse, toate de pământ, la
care se adaugă unul de piatră pe malul Dunării, respectiv Cetatea Pătulului (Tocilescu 1900, 156, 169-174). Carl
Schuchhardt menţionează 35 de castre mari şi 28 de castre mici (Schuchhardt 1918, 30-44). Radu Vulpe notează 57 de
castel/a, dintre care 29 mari şi 28 foarte mici (Vulpe 1938, 361). Ion Bamea precizează că este vorba de 63 de castre,
respectiv 35 de fortăreţe mari şi 28 de castele mici de pământ (Bamea 1971, 99-100). Vezi şi Diaconu 1972, 375;
Diaconu 1973-1975, 200; Papuc 1992, 323. Castrele valului mare de pământ au fost numerotate şi descrise de
12
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În ceea ce priveşte tehnica de construire a valului 25 , prezenţa celor două şanţuri, precum şi
a celor două tipuri de castre 26 , a condus la ideea existenţei mai multor faze în ridicarea valului mare
,J
,
fiie doua-27 , fi1e c h'iar trei·28 .
ue
pamant,
Valul mare de pământ a fost ridicat cu ajutorul pământului excavat din ambele şanţuri 29 ; o
situaţie specială este reprezentată de acea porţiune din traseul valului mare de pământ care coincide cu
valul mic, respectiv zona având o lungime de circa 4 km de pe malul Dunării până în punctul în care se
30
bifurcă cele două valuri • Pe această porţiune cele două trasee confundându-se, se pare că aceia care au
construit valul mare nu au făcut altceva decât să reamenajeze valul mic, săpând un şanţ pe latura nordică
şi supraînălţând valul cu pământul scos de pe această latură; deci, în porţiunea amintită, şanţul de pe
latura nordică este opera constructorilor valului mare de pământ, în timp ce şanţul mic, situat pe latura
31
sudică, este singura mărturie a acelora care au realizat valul mic de pământ •
Privitor la aspectul general al fortificaţiei liniare, autorii lucrărilor conţinând descrieri ale
valului mare de pământ insistă asupra numeroaselor pasaje32 , considerate fie trecători, plasate în
dreptul fiecărui castru în perioada de funcţionare a valului 33 , fie, mai degrabă, „drumuri" trasate
într-o epocă relativ târzie, din raţiuni de comoditate34 .
În ceea ce priveşte încadrarea cronologică şi atribuirea unei puteri politice comanditare,
valul mare de pământ trebuie tratat prin raportare la celelalte două fortificaţii liniare.
Referitor la cronologia relativă, succesiunea în timp a valului mic de pământ, a valului
mare de pământ şi a valului de piatră a fost împărtăşită de majoritatea celor ce s-au pronunţat în
legătură cu datarea fortificaţiilor liniare dobrogene 35 , fiind confirmată de o serie de observaţii

Schuchhardt, de la Dunăre la mare şi respectiv invers. Vezi şi Napoli 1997, 344-347, fig. 241-244, care
32-35 de castre şi 29 de castele.
23
Tocilescu I 900, I 69
24
Tocilescu 1900, 178; Schuchhardt 1918, 44, 49 şi fig. 16; Barnea 1971, 103-104; Diaconu 1972, 375. Săpătura
arheologică în ringul din punctul „La Roată" de la Poarta Albă a dus la descoperirea a două circumvalatii concentrice şi
a două şanturi de apărare, construite în secolul al IX-iea; în interiorul ringului fiind identificată şi o locuintă adâncită
(Dumitrescu I 97 I, I 34, nr. 228).
25
Vezi ipoteza de construire avansată de Adrian Panaitescu ( 1978, 243-244), ca şi profilele sectiunilor realizate prin valul
mare de pământ (la vest de Medgidia şi în zona Gura Ghermelelor - Schuchhardt 1918, 25-26, Abb. 6-7; între Gura
Ghermelelor şi Valea Seacă- Comşa 1951, 233-234 şi fig.I; la Cochirleni - Diaconu 1973-1975, 205, fig. 2; în zona
Palas - Panaitescu 1978, 242-243, fig. I; în zona Castelu - Papuc I 992, 323, 325, fig. I).
26
Dimensiunile medii ale castrelor mari sunt de I 50 x 150 m, cel mai mare fiind de 200 x 212 m, deci cu o suprafată de
circa 2,25 ha. Dimensiunile medii ale castelelor sunt de 55 x 22,5 m şi, spre deosebire de fortificaţiile mari, au latura
frontală pe val, se află la oarecare distantă de acesta şi, în două cazuri, au fost construite în interiorul castrelor - castrul
XI T =XXI Sch şi castrul VI T =XXX Sch. Teoretic, distanta medie între castre este de 1, 125 km şi între castele de 1,5
km, media generală a distantei dintre punctele fortificate din spatele valului fiind de 650 m (Papuc 1992, 323 şi nota 2).
27
Schuchhardt 1918, 17 şi urm„ 30 şi urm„ 62; Vulpe 1938, 373; Papuc I 992, 323, nota 3; Bogdan Cătăniciu 2006, 412 identificarea cazurilor în care unele castel/a se află în interiorul unor castra ridică întrebarea asupra raportului
cronologic dintre cele două tipuri de fortificatii, fiind clar că nu au fost concepute şi realizate simultan.
28
Comşa 1951, 233, 235, cu precizarea că, în viziunea lui Eugen Comşa, este vorba mai degrabă de etape de folosire
decât de constructie.
29
Vezi în acest sens opiniile lui Michel (1862, 19), Tocilescu (1900, 156) şi Schuchhardt (1918, 26), confirmate de
cercetările din 1966 din zona Cochirleni (Diaconu 1972, 374-375; Diaconu 1973-1975, 204) şi de cele din 1987, de la
sud de statia CF Castelu (Papuc 1992, 324, nota 5 şi fig. 1 jos), care arată că şantul de pe latura sudică a fost făcut din
necesităti tehnice pentru a se scoate pământ care, adăugat la cel provenit din şantul nordic, să asigure înăltimea
proiectată a valului, faptul că valul a fost înăltat cu pământ scos din ambele şanturi fiind demonstrat de alternanta dintre
pământul negru şi loess. Afirmatia lui Eugen Comşa, potrivit căreia şantul dinspre sud a fost săpat într-o epocă mai
târzie decât şantul dinspre nord (Comşa 1951, 233), trebuie înteleasă în sens tehnic, şantul sudic fiind ulterior în timp
celui nordic, dar ca moment de constructie, nu şi de functionare (Diaconu 1973-1975, 204 şi nota 30).
30
Tocilescu 1900, 167; Vulpe I 938, 36 I; Barnea 1971, 98 şi nota 77; Diaconu 1973-1975, 204, nota 30, 206 şi nota 31
31
Vezi în acest sens Diaconu 1973-1975, 204, 206, nota 30.
32
Cu lătimea de 150-200 m, dispuse la intervale relativ egale, în dreptul cărora nu a fost săpat şantul (Michel 1862, 1819). Vezi şi Barnea 1971, 99; Napoli 1997, 17, 84.
33
Tocilescu 1900, 169; Comşa 1951, 235. Gheorghe Papuc (1992, 324 şi nota 4) se raliază opiniei lui Eugen Comşa,
mentionând că pasajele contemporane cu valul sunt în punctele de racord ale castrelor cu valul, unde şantul era astupat,
obtinându-se în acest fel două ieşiri laterale către inamicul venit dinspre nord. Schuchhardt ( 1918, 30) le considera
asociate cu castelele.
34
Diaconu I 973-1975, 204, nota 28
35
Tocilescu I 900, 180-184; Vulpe 1938, 364; Petre 1973, 28 şi nota 6; Barnea 1971, 106 şi nota 103; Napoli I 997, 352
Tocilescu

şi

mentionează
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făcute pe teren

Deja Tocilescu observa faptul că la est de Cochirleni, în punctul de separare a
celor două valuri de pământ „şanţul de sud al valului mare a fost adâncit în valul mic, ceea ce arată
37
că acesta din urmă este mai vechi" . Totodată, cercetările efectuate în anul 1966, în zona
Cochirleni, au arătat că porţiunea dinspre Dunăre a valului mic de pământ a fost suprapusă, pe o
lungime de 4 km, de valul mare de pământ, care, în felul acesta, se arată a fi mai târziu decât
primul val amintit 38 • Referitor la relaţia dintre valul de piatră şi cele de pământ, deşi, din păcate,
cele trei puncte de joncţiune dintre valul mare de pământ şi cel de piatră, la Gura Ghermelelor, la
Pietre şi în zona gării Dorobanţu, nu mai sunt accesibile cercetării 39 , faptul că „latura de sud a
castrului nr. XII T = XVI Sch, situată la circa 2 km vest de Medgidia, este construită deasupra unei
porţiuni a valului mare de pământ, iar castrul nr. XXIV T = II Sch suprapune cu latura sa de sud
valul mic de pământ confirmă faptul că valul de piatră este mai târziu decât celelalte două"40 • La
aceasta se adaugă şi faptul că valul mic de pământ este secţionat de celelalte două la o distanţă de
4,5 km de Constanţa, ceea ce reprezintă încă o dovadă a vechimii sale mai mari 41 • În ceea ce
priveşte relaţia dintre valul mare de pământ şi cel de piatră, o cercetare de suprafaţă efectuată de
Radu Vulpe în anul 1938 confirma observaţiile de pe teren ale lui Tocilescu şi Schuchhardt, potrivit
cărora latura de sud a castrului de piatră nr. XII T = XVI Sch, situat la 2 km vest de Medgidia,
suprapune o porţiune a valului mare de pământ42 , demonstrând deci posterioritatea valului de
3
piatră4 • Deşi istoriografia admite în general, în privinţa cronologiei relative a valului mare de
pământ şi a celui de piatră, posterioritatea ultimului faţă de primul, există, totuşi, şi excepţii,
reprezentate de Pamfil Polonic, care considera că valul mare de pământ ar fi ulterior valului de
piatră44, ca şi de Gheorghe Papuc, care consideră că, în momentul construirii valului de piatră,
valul mare de pământ nu exista, ultimul fiind posterior primului şi nu invers 45 .
Cât priveşte cronologia absolută a celor trei valuri, cu implicaţii asupra atribuirii politicoistorice, aceasta a fost abordată fie global, fie raportată doar la câte unul dintre valuri, cu argumente
de ordin istoric, epigrafie şi arheologic, utilizate în grade diferite, patru mari etape fiind considerate
a fi potrivite înălţării valurilor: una anterioară cuceririi romane a ţinuturilor Dunării de Jos, o alta
corespunzătoare epocii romane şi romano-bizantine, o a treia cuprinsă între prăbuşirea limes-ului şi
revenirea dominaţiei imperiale, de data aceasta bizantine, la Dunăre şi, în sfârşit, cea a stăpânirii
medio-bizantine în Dobrogea, adică post anul 971 46 •
47
Cercetările arheologice şi, în special, materialul descoperit, cu precădere ceramic ,
pledează pentru o datare a celor două valuri, mare de pământ şi de piatră, în perioada secolelor IX36

.

Vezi în acest sens: secţionarea valului mic de pământ de valul mare de pământ, ca şi de valul de piatră, în apropierea
(Schuchhardt 1918, 9); şanţul sudic al valului mare de pământ este săpat în valul mic de pământ în
partea occidentală a traseului (Tocilescu 1900, 167); castrele XXX şi XXXI Sch ale valului mare de pământ se sprijină
pe valul mic de pământ (Schuchhardt 1918, 30, 42, Abb. 12), iar, începând cu castrul XXXII Sch, spre vest castrele
valului mare de pământ suprapun complet valul mic de pământ (Schuchhardt 1918, 9); castrul XVI al valului de piatră,
la vest de Medgidia, este adosat valului mare de pământ (Schuchhardt 1918, 9, 50, Abb.18); valul de piatră secţionează
şanţul valului mare de pământ la vest de Medgidia (Schuchhardt 1918, 118, 121, Abb. 21 ); castrul II al valului de
piatră înglobează castrul III al valului mare de pământ (Schuchhardt 1918, 15, 33, Abb. 9). Latura sudică a castrului nr.
XII T = XVI Sch al valului de piatră, de la vest de Medgidia, este construită deasupra unei porţiuni a valului mare de
pământ, iar castrul nr. XXIV T = II Sch al valului de piatră suprapune cu latura de sud valul mic de pământ (Barnea
1971, I 02). În acest sens, vezi şi Napoli 1997, 352 şi fig. 252-254. Se impune însă şi remarca potrivit căreia cele trei
puncte de joncţiune între valul mare de pământ şi valul de piatră (Gura Ghermelelor, Pietre şi gara Dorobanţu) nu mai
sunt explorabile (Vulpe 1938, 368).
37
Tocilescu 1900, 167; Vulpe 1938, 361; Barnea 1971, 98 şi nota 77
38
Barnea 1971 a, 98; Diaconu 1973-1975, 204, nota 30, 206 şi nota 31
39
Vulpe 1938, 368
40
Tocilescu 1900, 177; Schuchhardt 1918, 50-51, Abb. 18; Vulpe 1938, 369 şi nota I; Barnea 1971, I 02-103
41
Tocilescu 1900, 163
42
Tocilescu 1900, 177; Schuchhardt 1918, 50-51, fig. 18; Vulpe 1938, 369 şi nota I; Barnea 1971 a, I03, nota 87
43
Vezi şi Barnea 1971, 100, în care se precizează că, în punctul gara Dorobanţu, „valul de piatră traversează valul mare
de pământ".
44
Polonic 1935, 24; vezi şi Vulpe 1938, 366.
45
Papuc 1992, 328; vezi, în acest sens, şi remarca lui Jules Michel ( 1862, 15) potrivit căreia înălţimea valului mare de
pământ era considerabil mai mare decât a celorlalte două (Michel 1862, 15).
46
Damian 2015, 64-74, 76-82
47
Datarea valului mare de pământ a fost asigurată de fragmentele ceramice din epoca medievală timpurie descoperite în
mantaua acestuia, atât în sondajul din zona Cochirleni (Barnea 1971, 115; Dumitrescu 1971, I 08, nr. 77; Diaconu
1973-1975, 204, 206 şi pi. II), cât şi cu ocazia celui amplasat la cca 1,5 km distanţă de fosta I.A.S. Valu lui Traian
36

oraşului Constanţa
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X (cu un plus de argumente pentru valul de piatră şi încadrarea sa în a doua jumătate a secolului al
X-lea)4 8 .
Chestiunea definirii puterii politico-militare care a decis ridicarea valurilor a rămas
controversată, în această privinţă existând două principale puncte de vedere: unul care atribuie
ridicarea valurilor epocii primului Ţarat bulgar şi un altul care consideră că aceste fortificaţii sunt
opera Imperiului bizantin49 • Dacă în ceea ce priveşte problema traseului valurilor, a descrierii lor, a
tehnicii utilizate în ridicarea acestora, informaţiile iniţiale, provenite de la simpli călători sau de la
oameni care le-au cercetat personal în secolele trecute, au fost îmbogăţite ca urmare a cercetărilor de
teren, în ceea ce priveşte chestiunile datării şi atribuirii acestor valuri, atât în sensul politic, al celor
care au dispus înălţarea lor, cât şi al celui etnic propriu-zis, opiniile au fost şi continuă să fie
controversate.
PREZENTAREA CERCETĂRII ARHEOLOGICE. OBIECTIVE, METODE

Obiectivul cercetării arheologice, un segment din fortificaţia liniară valul mare de pământ,
era situat la sud-vest de localitatea Făclia şi la vest de punctul Gura Ghermelelor, în primii 7 km
vestici ai valului, amplasat într-o zonă mărginită la nord de o râpă naturală adâncă, ce pare să fi
completat complexul din punctul de vedere al fortificării.
Cercetarea arheologică preventivă, desfăşurată în campaniile 2011-2012, şi-a propus
punerea în evidenţă a părţilor constitutive ale complexului fortificat reprezentat de valul mare de
pământ, precum şi identificarea unor elemente care să poată contribui la încadrarea sa cronologică
strictă şi implicit, la atribuirea sa unei forţe politico-militare.
Dat fiind tipul de obiectiv - fortificaţie liniară fără elemente de vieţuire sau funerare
asociate-, obiectiv ce urma a fi afectat pe o distanţă relativ mare (107 m pe direcţia E-V), precum
şi timpul foarte scurt avut la dispoziţie pentru cercetarea acestuia, o parte derulat într-o perioadă a
anului puţin propice desfăşurării cercetărilor arheologice de teren 50 , s-a optat pentru cercetarea
suprafeţei periclitate de construcţia obiectivului de infrastructură prin combinarea lucrului mecanic
şi manual. Au fost proiectate nouă secţiuni, perpendiculare pe traseul fortificaţiei liniare, orientate
N-S, cu lungimi cuprinse între 37 şi 62 m şi lăţimi variind între 5 şi 8 m, cu martori stratigrafici de
6 m lăţime între ele, cercetate cu ajutorul a două buldo-excavatoare dotate cu lamă de taluz şi a 60
de lucrători, pe parcursul a circa 100 de zile. Lăţimea celor nouă secţiuni şi a celor opt martori
stratigrafici a fost dictată de raţiuni de mobilitate a excavatorului pentru decaparea şi evacuarea
pământului. După epuizarea secţiunilor, au fost săpaţi şi toţi martorii stratigrafici (PI. 111/1-2; V).
Au fost marcate prin secţiuni limitele zonei expropriate (S 1 în partea de est şi S 2 în partea de vest
a zonei afectate de investiţie), după care cercetarea s-a desfăşurat de la V spre E, secţiunile fiind
numerotate în funcţie de momentul trasării lor (S 2, S 3, S 4, S 5, S 7, S 8, S 9, S 6, S 1)51 • Dintre
secţiunile planificate, au fost cercetate în campania 2011 patru, iar, în campania 2012, celelalte
cinci, precum şi cei opt martori stratigrafici. Având în vedere structura fortificaţiei liniare, s-a optat
pentru decaparea mecanică a rambleului compus din pământ gălbui loessoid, săparea manuală a
(Panaitescu 1978, 244), precum şi în zona de la vest de Medgidia (Panaitescu 1978, 244, nota 12). La acestea se adaugă
şi fragmentele ceramice descoperite într-unul din ringurile de la Poarta Albă (Dumitrescu 1971, 134, nr. 228). În ceea
ce priveşte valul mare de pământ, prezenţa unor fragmente ceramice din epoca romană în castrul mare nr. IV de la vest
de Palas, în castelul mic alfa, situat la circa 540 m spre est de castrul mare nr. IV, ca şi în castrul III, descoperite de
Schuchhardt ( 1918, 17-20, 22, Abb. 4 ), ca şi a altora, în anumite porţiuni din val (Petre 1973, 31; Diaconu 1973-1975,
204), a condus la datarea valului în secolele IV-V (Bamea 1971, 115). Acestor fragmente ceramice din epoca romană li
se adaugă cele databile în secolele II-IV, recoltate din castelele 21 şi 22, cu prilejul cercetărilor de teren efectuate în
1981 de Ioana Bogdan Cătăniciu ( 1996, 204, nota 16). Petre Diaconu ( 1973-1975, 206-207, nota 32) consideră că
aceste fragmente ceramice romane se pot afla acolo unde au fost descoperite şi în poziţie secundară, după cum este
posibil şi ca unele locuri, alese pentru a deveni castre ale valului mare de pământ, să fi cunoscut o vieţuire încă din
epoca romană.
48
Bamea 1971, 115; Diaconu 1972, 376 şi nota 17; Diaconu 1973-1975, 201 şi nota 12, 206, 208; Florescu, Ciobanu
1972, 388; Fiedler 1986, 461; Raşev 1987, 53-55; Mănucu-Adameşteanu 2001, 79; Squatriti 2005, 69; Fiedler 2008,
168; Damian 2015, 70
49
Vezi sinteza opiniilor la Damian 2004; 301-307; Damian 2015, 76-82.
5
°
Campania arheologică s-a desfăşurat în două etape: 6 noiembrie-17 decembrie 2011 şi 19 martie-15 mai 2012.
51
Prezentarea ilustraţiei desenate a fost făcută respectând amplasarea secţiunilor de la E spre V (S I, S 6, S 9, S 8, S 7, S
5, S 4, S 3, S 2), cu precizarea că au fost prezentate doar părţile interesante din punct de vedere arheologic ale unităţilor
de săpătură.
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vegetalului antic, decaparea tot mecanică a
săparea manuală a şanţurilor fortificaţiei.

pământului

steril din punct de vedere arheologic

şi

REZULTATELE CERCETĂRII ARHEOLOGICE
Cercetările desfăşurate

precum

şi

în campaniile 2011-2012 au pus în evidenţă date stratigrafice,
materiale arheologice, permiţând şi o serie de observaţii în ceea ce priveşte fortificaţia

propriu-zisă.

Indicii pentru date tehnice legate de valul mare de pământ în apropierea zonei de interes
din 2011 au fost oferite în zonă de cercetările efectuate în 2001, cu ocazia instalării conductei de
tranzit gaze Rusia-Grecia, Turcia, la km 128 de pe gazoduct, într-un punct situat în zona localităţii
Cochirleni, la distanţă apreciabilă de castre sau castele, dar care au pus în evidenţă o lăţime totală a
fortificaţiei de 34 m, din care şanţul nordic are o deschidere de 12 m şi adâncimea de 4,25 m; valul
are lăţimea la bază de 17 m şi se păstrează pe înălţimea de 2,60 m, iar şanţul sudic are lăţimea de 5
m şi adâncimea de I m52 . Autorul cercetării de teren de atunci subliniază faptul că înălţimea actuală
a fortificaţiei este de 7, 1O m, dar estimează că, la data construcţiei, valul avea înălţimea de cel puţin
9-10 m 53 .
Stratigrafia în zona cercetată în campaniile 2011-2012 se prezintă astfel, de sus în jos: un
nivel brun cenuşiu, cu o grosime cuprinsă între O, 10-l m, reprezentând solul vegetal actual, foarte
puţin păstrat pe partea superioară a valului; un nivel siltic argilos gălbui mai afânat, ridicat sub
formă de rambleu, cu o grosime cuprinsă între 2 şi 2,70 m, placat pe laturile de nord şi de sud cu
depunerea brun cenuşie, scoasă din şanţurile de la nord şi sud de val; un nivel de paleosol, organic,
cenuşiu gălbui, constituind vegetalul antic, cu o grosime de 0,40-0,80 m, prezentând până la patru
straturi de depunere, care se contaminează în zona descendentă a rambleului cu vegetalul actual
care a umplut şanţurile; vegetalul antic este secţionat de cele două şanţuri; un nivel siltic argilos
gălbui compact (loess) in situ, cu grosimi înregistrate de până la 2 m; cât priveşte şanţurile, se
observă o depunere vegetală brun cenuşie în cel sudic, în timp ce în cel nordic, în acord cu
adâncimea mai mare, se observă mai multe straturi de umplutură, alternând cele vegetale brun
cenuşii cu cele loessoide, semn al umplerii în timp (PI. VII-XIX).
O serie de observaţii, efectuate pe teren de către sedimentologul Constantin Haită,
completează imaginea.
În S6, pe malul estic, umplutura şanţului sudic prezintă mai multe straturi fine, cu aspect
laminar, alcătuind o alternanţă de doi termeni - silt fin, gălbui, omogen, compact, fără constituenţi
antropici şi silt brun gălbui, omogen, compact, fără constituenţi antropici. În partea superioară,
umplutura este siltică, organică, brun mediu-brun cenuşiu deschis, omogenă, compactă. În structura
valului mare de pământ se observă următoarele niveluri: I. orizont de paleosol format pe depozite
de loess, tăiat, rezultând o platformă pe care este depus sedimentul. Lateral, în ambele părţi (nord şi
sud) se observă limitele acestei tăieturi, ca două şănţuiri, nu foarte bine conservate. Acest orizont
este alcătuit din silt fin cu argilă, brun deschis-brun mediu, omogen, foarte compact, cu fisuraţie
prismatică, cu foarte frecvente structuri de bioturbaţie a faunei, cu grosime de 0,20-0,25 m. Sub
acesta urmează un orizont de tranziţie, siltic, brun gălbui, omogen, compact, spre loess-urile
pleistocene; 2. depunere stratificată de sedimente siltice, brun gălbui şi gălbui, cu structură
granulară de O,Ol-0,02 m, ceva mai grosieră la bază, alcătuind un sol aproape uniform pe malul de
est, de aceeaşi grosime cu orizontul de paleosol, indicând faptul că acesta este redepus aici aproape
în totalitate. Dimensiunea mică a granulelor este determinată de tipul uneltelor utilizate la săpătură;
3. depunere de sediment siltic, gălbui, omogenă, compactă, cu rare fisuri verticale, mult mai rare
decât în orizontul de paleosol şi rare structuri de bioturbaţie a faunei.
În S8, se observă faptul că panta orizontului de paleosol este foarte apropiată de panta
actuală. Pe malul vestic se pot vedea limitele celor două faze ale şanţului. Pe malul estic,
umpluturile par uşor excentrice, sugerând o posibilă re-amenajare. În prima fază, şanţul are forma
literei „U", iar în cea de a doua fază limita săpăturii are forma literei „V". Umplutura primei faze
este alcătuită în partea inferioară din lamine siltice şi fin nisipoase, de grosime milimetrică, grupate
52
53

Papuc 2002, I 07
Papuc 2002, I 08
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în seturi de cca O, 1O m grosime. Partea superioară, de culoare brun gălbui, are structură granulară şi
porozitate marcată, pusă pe seama bioturbaţiei de către faună, într-un sediment cu caracter organic.
În S 9, pe malul estic, se observă faptul că, spre exterior, solul prezintă o cădere naturală,
cu o pantă de cca 30°, valul fiind realizat în zona în care terenul era drept (stratul de paleosol este
orizontal, de grosime constantă). În şanţul interior, umplutura este fin stratificată la bază, cu lamine
centimetrice, pe o grosime de 0,25-0,30 m, după care se observă o zonă cu structură masivă,
urmată de o zonă microstratificată, cu lamine evidente, la 0,80-1 m diferenţă altimetrică faţă de
bază. Pe malul vestic, şanţul interior pare să fie tăiat într-o etapă de utilizare ulterioară. În partea
superioară, umplutura este alcătuită din coluviu, pe care se formează solul actual, post-abandon, cu
limită inferioară gradată. Aceasta sugerează faptul că ultima etapă de umplere a şanţului se
realizează gradat, într-o perioadă de timp îndelungată. La baza valului, se observă o depunere sub
formă de lentilă de silt gălbui, omogen, ce suprapune baza paleosolului (orizontul de tranziţie spre
loess) ce indică faptul că în această zonă solul a fost tăiat, chiar pe o adâncime mai mare,
realizându-se şi aici un fel de terasare.
Tehnici constructive utilizate pentru edificarea fortificaţiei liniare
Prin însumarea datelor oferite de secţiunile cercetate în campaniile noiembrie-decembrie
2011 şi martie-mai 2012 în punctul de la sud de localitatea Făclia, au fost obţinute următoarele
date referitoare la structura fortificaţiei liniare reprezentate de valul mare de pământ: lăţimea
întregului complex în momentul construcţiei era cuprinsă între 30 şi 36 m, din care şanţul nordic
are deschiderea cuprinsă între 4 şi 6,70 m, adâncimea fiind de 3-3,60 m, iar şanţul sudic, săpat la
5-7 m distanţă de val, are lăţimea cuprinsă între 3,60 şi 6,50 m, iar adâncimea sa variază între 2 şi
3,90 m; înălţimea actuală a valului este cuprinsă între 2 şi 2,90 m; adâncimea iniţială a şanţului din
faţa valului, deci nordic, şi înălţimea păstrată a valului totalizează între 8 şi 10,40 m (PI. VII-XIX).
Cercetările din campaniile 2011-2012, care au permis săparea complexului fortificat pe o
lungime mai mare de 100 m, au fumizat date tehnice oarecum diferite de cele cunoscute.
Considerăm că descoperirile din campaniile 2011-2012 aduc elemente noi şi deosebite privind
maniera de ridicare a valului mare de pământ, măcar prin simpla raportare la cercetarea de teren
cea mai apropiată de punctul cercetat în 2011, şi anume aceea practicată în 2001, într-un punct
situat în zona localităţii Cochirleni.
Cercetările au evidenţiat prezenţa unor trepte săpate în pământul de pe latura sudică a
rambleului, în special în porţiunea estică a zonei cercetate, vizibile pe malurile vestice ale S 8 (PI.
Xl/1 ), S 9 (PI. X/l ), S 6 (PI. IX/1) şi S 1 (PI. VII/1) şi pe malul estic al S 7 (PI. XII/2), deci într-un
segment de 40 m lungime. Aceste trepte permiteau probabil accesul apărătorilor spre partea
superioară a fortificaţiei, iar depăşirea şanţului sudic, de adâncime relativ mare, putea fi asigurată,
eventual, prin intermediul unor pasarele de lemn.
Din punctul de vedere al amenajărilor legate de construcţia valului, a fost constatată doar
prezenţa unor pietre de dimensiuni mici, a căror dispunere nu indică o căptuşire a şanţurilor cu
piatră, pentru mărirea rezistenţei pământului la alunecare, ci doar, pe alocuri, o întărire a rambleului
pe latura sudică, în genul unei contratrepte, fără a se putea vorbi însă de echivalentul unui nivel de
călcare pietruit la sud de val.
Remarcăm, în cazul punctului cercetat în 2011-2012 în apropierea localităţii Făclia,
adaptarea constructorilor la particularităţile terenului în zona respectivă a traseului valului, în sensul
opţiunii lor pentru o lărgime şi o adâncime mai mici ale şanţului nordic, calitatea de obstacol în faţa
atacatorilor fiind suplinită în cazul acesta de râpa naturală, adâncă şi abruptă, aflată la nord de val, iar
rolul şanţului nordic devenind, în cazul de faţă, în mai mică măsură defensiv, cât dictat de nevoia de
pământ pentru înălţarea rambleului. Se înregistrează totodată adâncimi mult mai mari ale şanţului
sudic, determinate probabil de necesitatea obţinerii unei cantităţi suplimentare de pământ.
Cercetările din 2011-2012 au confirmat faptul că valul a fost ridicat cu ajutorul pământului
excavat din ambele şanţuri. Cât priveşte pasajele prezente pe traseul valului, am opina pentru
funcţionalitatea de „drumuri" trasate într-o epocă relativ târzie, din raţiuni de comoditate, idee
susţinută de cel înregistrat la vest de zona excavată în campaniile 2011-2012 şi devenit parte din
organizarea de şantier a constructorilor autostrăzii. Nu trebuie uitat totuşi faptul că drumul în cauză
se află relativ aproape de castrul III Tocilescu = XXIV Schuchhardt, putând fi pus, eventual, în
relaţie cu acesta. Din păcate, contextul cercetării nu a permis studierea relaţiei dintre fortificaţia de
pământ şi castrul situat la sud de aceasta.
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Materialul arheologic 54 constă în fragmente ceramice descoperite în nivelul vegetal antic,
precum şi în şanţul nordic şi, mai ales, sudic, al fortificaţiei, cercetate în cadrul secţiunilor şi
martorilor stratigrafici amintiţi mai sus. Fragmentele ceramice, descoperite în 54 de puncte din
structura cercetată a fortificaţiei, provin de la vase de uz comun getice 55 (PI. XX/2, XXIII/2),
amfore aparţinând epocii elenistice 56 (PI. XX/1, XXIII/1), oale şi amfore romane 57 (PI. XX/3-8,
XXIII/3-5, XXIV/1-2), oale şi urcioare aparţinând epocii medievale timpurii 58 (PI. XXl/1-11,
XXIII/6--11, XXIV/3-11). Reţin atenţia descoperirile ceramice medievale timpurii, localizate în
mai multe puncte din structura cercetată a fortificaţiei de pământ; cele mai multe fragmente
aparţinând speciei nisipoase cu decor incizat (PI. XXl/2-11, XXIII/6--11, XXIV/3-11), foarte
frecvent întâlnită în mediul arheologic dobrogean, un fragment din specia cenuşie lustruită (PI.
XXl/11, XXIV/8), precum şi fragmente provenind de la un urcior din pastă roşie cu suprafaţa
lustruită (PI. XXl/1), descoperite în S 4, în partea dinspre şanţul sudic a vegetalului antic(= nivelul
de construcţie al valului mare de pământ) 59 • Acestora li se adaugă un vârf de săgeată din fier (PI.
XXII/5-6), cu peduncul şi frunza foliformă romboidală, descoperit în S 3, în şanţul nordic al
valului 60 . Au mai fost descoperite cărămizi fragmentare (PI. XXII/1-2), zgură de sticlă (PI.
XXIl/3), bucăţi de silex (PI. XXII/4), un cui de fier (PI. XXII/6), precum şi materiale osteologice
animale, rezultate ale unor intervenţii fără legătură cu acţiuni antropice sau cu momentul
ridicării/funcţionării fortificaţiei.

Încadrare cronologică
În absenţa oricăror indicii în stabilirea unei cronologii relative, precum complexele
arheologice suprapuse sau care să suprapună valul mare de pământ, materialul arheologic
descoperit a reprezentat singurul element util pentru datarea fortificaţiei liniare. Fragmentele
ceramice descoperite în depunerea marcând vegetalul antic, reprezentând nivelul de construcţie al
valului, ca şi descoperirile ceramice şi de armament din şanţurile fortificaţiei, mai ales cele de la
baza şanţului sudic, pledează pentru atribuirea valului epocii medievale, respectiv secolelor IX-X.
CONCLUZII
Considerăm că descoperirile din 2011-2012 aduc elemente noi şi deosebite privind
maniera de edificare a valului mare de pământ, măcar prin simpla raportare la cercetările
anterioare, în special la secţiunea efectuată în punctul cel mai apropiat de cel cercetat în 20112012, şi anume aceea practicată în 2001, cu ocazia instalării conductei de tranzit gaze RusiaGrecia, Turcia, la km 128 de pe gazoduct, într-un punct situat în zona localităţii Cochirleni.
Remarcăm, în cazul punctului cercetat în campaniile 2011-2012, în apropierea localităţii Făclia,
adaptarea constructorilor la particularităţile terenului în zona respectivă a traseului valului, în
54

Desene: Ileana Lăzărescu, Andra Samson.
Martor S 2-S 3, din vegetal antic.
56
S 7, din partea centrală a şanţului sudic.
57
Descoperite în 23 de puncte din structura cercetată a fortificaţiei de pământ: S 2, şanţul sudic; S 3, din vegetal, din zona
sudică a secţiunii; S 4, din pământul galben de sub vegetalul antic, la limita sudică a şanţului nordic; S 4, din şanţul
sudic; S 5, din şanţul nordic, spre malul vestic, -1,80 m; S 7, din şanţul sudic, de lângă malul vestic; S 7, din vegetal,
din extremitatea sudică a secţiunii; S 8, din vegetalul antic; S 8, din vegetal, din şanţul nordic; S 8, din vegetal, din
şanţul sudic (3 ex.); S 8, de la baza şanţului sudic, de lângă malul vestic; S 9, din vegetal, de lângă malul estic; S 9, în
zona de contaminare dintre vegetalul modem şi cel antic; S 9, şanţul sudic; S 6, din vegetal, din şanţul nordic (2 ex.);
martor S 3-S 4, din vegetal, din şanţul nordic; martor S 3-S 4, din vegetalul antic, martor S 5-S 7, din vegetalul antic;
martor S 7-S 8, din vegetalul antic; martor S 7-S 8, din şanţul sudic; martor S 8-S 9, din şanţul sudic; martor S 9-S 6,
din şanţul sudic; martor S 6-S 1, de la baza şanţului nordic.
58
Descoperite în 17 puncte din structura cercetată a fortificaţiei de pământ: S 4, din vegetalul antic, partea dinspre şanţul
sudic; S 5, din vegetal, şanţul nordic; S 8, din vegetal, şanţul nordic; S 9, din şanţul nordic; S 9, din şanţul sudic, lângă
malul estic, cu 0,30 m mai sus de baza şanţului; S 6, din malul estic al şanţul sudic; S I, din vegetal, din capătul sudic al
secţiunii; S I, din şanţul nordic, lângă malul estic; S l, din vegetal, extremitatea sudică; martor S 2-S 3, din şanţul
nordic, jumătatea estică; martor S 3-S 4, din şanţul nordic, limita inferioară a vegetalului; martor S 8-S 9, din şanţul
sudic; martor S 9-S 6, din şanţul sudic.
59
Urcioarele de acest tip sunt frecvent întâlnite în cadrul aşezărilor şi necropolelor atribuite perioadei primului ţarat
bulgar, aparţinând secolelor VIII-X (Bălgarite i tehnite săsedi prez VIII-XI vek, 44, 90, 20:2, 47, 90, 23:3, 50-5 l, 91,
27:5--6, 62, 48).
60
Piesa respectivă aparţine, conform tipologiei stabilite de Valeri lotov, grupei I, tipului 3 B şi prezintă analogii cu o
descoperire de la lakimovo (Bulgaria), încadrată în secolele VIII-XI (lotov 2004, p. 25, tab!. 3, XIII/ 19 l ).
55
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sensul opţiunii lor pentru o lărgime şi o adâncime mai mici ale şanţului nordic, calitatea de obstacol
în faţa atacatorilor fiind suplinită în cazul acesta de râpa naturală adâncă şi abruptă aflată la nord de
val, iar rolul şanţului nordic devenind, în cazul de faţă, în mai mică măsură defensiv, cât dictat de
necesitatea obţinerii de pământ pentru înălţarea rambleului, ceea ce explică şi adâncimea mult mai
mare a şanţului sudic.
În privinţa încadrării cronologice, elementele descoperite, ceramica din nivelul vegetalului
antic, reprezentând nivelul de construcţie al valului, ca şi descoperirile ceramice şi de armament din
şanţurile fortificaţiei, pledează, deocamdată, pentru atribuirea valului epocii medievale, respectiv
secolelor IX-X, cu accent pe primul veac amintit61 •
Considerăm că datele tehnice (lăţimea şi adâncimea şanţurilor, varietatea aspectului lor forma de „U'', de „V", de trapez cu baza mică în partea inferioară), oarecum deosebite de cele deja
cunoscute privind maniera de edificare a fortificaţiei liniare reprezentate de valul mare de pământ,
date tehnice diferite inclusiv la nivelul cercetării de teren în cauză, dar variind între anumite limite,
reprezintă un argument în favoarea ideii unui act de fortificare fără un proiect prestabilit, urmând o
configuraţie a terenului variată, la care s-a adaptat, în care rolul elementului uman care a contribuit
la punerea în operă a lucrării a fost extrem de important.
Din punctul de vedere al atribuirii fortificaţiei, fără pretenţia de a intra, în cadrul acestei
contribuţii, în polemici ştiinţifice, ne situăm, prin raportare la teoriile istorice vehiculate, pe poziţia,
exprimată deja în mai multe rânduri, a apartenenţei complexului fortificat, reprezentat de valul
mare de pământ, la realităţile istorice, politice şi militare ale primului ţarat bulgar62 •
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1. Valurile transdobrogene (după Bamea 1971 , harta IV); 2. Amplasarea, pe o imagine satelita ră din anul 2009,
a traseului Autostrăzii 2 Bucureşti - Constanţa, tronsonul Cernavodă - Medgidia, în raport cu traseul valurilor
transdobrogene
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Situl arheologic Valul mare de pământ pe traseul Autostrăzii 2, tronsonul Cernavodă - Medgidia, km 159+000-159+ 150.
1. Plan de încadrare în zonă; 2. Vedere aeriană , zbor CNADNR 28.04.2012 (fotografie Carmen Bem)
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Traseul Autostrăzii 2, tronsonul Cernavodă - Medgidia, km l 59+000-159+ 150. Valul mare de pământ. Cercetări
arheologice: 1. Plan de situaţie; 2. Vedere aeriană, zbor CNADNR 28.04.2012 (fotografie Carmen Bem)
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SITUL ARHEOLOGIC MEDIEVAL DE LA ŞIBOT-CÂNEPIŞTE, JUD. ALBA.
RAPORT PRELIMINAR ASUPRA CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE PREVENTIVE

ANDRA SAMSON, MIHAI VASILE, IRINA ENE,
EDMOND ENE, MARIUS STREINU,
CRISTINA Boo6, GICĂ BĂEŞTEAN

THE MEDIEVAL ARCHAEOLOGICAL SITE lN ŞIBOT-CÂNEPIŞTE, ALBA COUNTY.
PRELIMINARY ARCHAEOLOGICAL REPORT ON THE PREVENTIVE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATION

The medieval settlement in Şibot (Cânepişte) was investigated in 2012 through archaeological
excavations determined by the archaeological discharge of the site when the Al, Orăştie - Sibiu motorway
(sector Orăştie - Sebeş was under construction). The zone, rich from an archaeological point of view,
confirmed the presence of a medieval settlement of the l 51h century, destroyed during the battle of October
13, 1479. This article presents the results ofthe preliminary analysis ofthe archaeological vestiges and finds
excavated on the above mentioned site. There have been outlined a large variety of archaeological vestiges,
such as: dwellings, refuse pits, fountains, inhumation graves, a road. Also, the artefacts are diverse: from
ceramic objects, metal tools, to medieval weaponry. One have to mention that, beside the habitat of the I 51h
c., was identified a levei of habitation of the 12 1h_13th centuries, represented by specific archaeological
materials: pots adomed with the combs, as well as clay buckets. The presented data are completing the
general image ofthe (upon) site and the daily life in the Middle Ages.
KEYWORD: Şibot, Cânepişte,
CUVINTE CHEIE: Şibot,

medieval rural settlement, 15 1h century
Cânepişte, aşezare rurală medievală, secolul al XV-iea

INTRODUCERE

Situl medieval de la Şibot (punct Cânepişte) a fost semnalat şi cercetat cu ocazia lucrărilor
de diagnostic arheologic şi cercetărilor preventive desfăşurate în perioada 2011-2012 1, în cadrul
Programului Naţional de Cercetare Autostrada, realizate de o echipă de arheologi de la Muzeul
Naţional de Istorie a României (MNIR), coordonată de dr. Paul Damian. Date preliminare despre
micro-zona în care se află situl au fost colectate ca parte a evaluării teoretice din aceeaşi perioadă 2 •
3
4
Cercetările arheologice cu caracter preventiv , efectuate în primăvara şi vara anului 2012 ,
de-a lungul a 18 săptămâni, au confirmat prezenţa potenţialului arheologic semnalat anterior, fiind
identificate şi investigate exhaustiv 300 de complexe arheologice distribuite pe o suprafaţă de circa
34. 713 mp, între km 8+650 şi km 8+950 ai viitoarei autostrăzi A 1, Orăştie - Sibiu, tronsonul
Orăştie - Sebeş, (PI. 1/1, suprafaţa însumează traseul autostrăzii şi devierea, prin construirea unui
pod, drumului DN7, ambele lucrări de infrastructură rutieră afectând situl medieval).
Prezentul raport preliminar de cercetare cuprinde rezultatele investigaţiei arheologice
preventive efectuate în perimetrul sus-menţionat, realizate de echipa arheologică amintită.
1

2
3

4

Dorim să mulţumim şi pe această cale domnului Paul Damian pentru oportunitatea studierii acestui sit.
Damian et a/ii 2012, 280--281
În urma solicitării firmei STRABAG S.R.L. adresate Muzeului National de Istorie a României, între cele două părţi s-a
încheiat un contract de prestări servicii în vederea efectuării cercetărilor arheologice preventive pe traseul viitoarei
autostrăzi A I Orăştie - Sibiu, Lot 1 Orăştie - Sebeş (km O --> km 24+ I 00), în scopul întocmirii documenta\iilor
necesare derulării procedurii de descărcare de sarcină arheologică, în conformitate cu cerinţele legale aplicabile.
Cercetările au fost întreprinse de către o echipă de arheologi formată din: Paul Damian - responsabil ştiinţific, Andra
Samson, Irina Ene, Mihai Vasile, Edmond Ene, Marius Streinu, Mihai Duca, din cadrul MNIR şi Cristina Bod6, Gică
Băeştean, din cadrul Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva (subcontractant al MNIR), în baza autorizatiilor nr.
34/12.03.2012 şi 143113.06.2012.
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a urmărit să determine, pe cât posibil, natura şi distribuţia
potenţialelor complexe arheologice din zona direct afectată de viitoarele lucrări de construire a
autostrăzii A 1, tronsonul Orăştie - Sebeş.

Cercetarea

arheologică preventivă

CADRUL FIZICO-GEOGRAFIC

Aşezarea medievală cercetată

este situată între localităţile Sebeş şi Orăştie, în apropiere de
actualul sat Şibot (jud. Alba), pe malul stâng al râului Cugir, aproape de vărsarea acestuia în râul
Mureş. Situl este localizat în Culoarnl Orăştie, acesta fiind străbătut de cel mai mare afluent al
Tisei 5 , râul Mureş. Mărginit la nord de Munţii Apuseni, iar la sud de munţii Sebeşului şi
prelungindu-se spre vest până la Deva, acest culoar este o parte a aşa-numitului „canal al
Mureşului", care făcea legătura - în ere geologice îndepărtate - între bazinul panonic şi cel
transilvan. Culoarul Orăştie este mărginit la nord-vest de Munţii Vinţului şi la sud-est de
Piemontul Orăştiei 6 •
Satul Şibot este aşezat pe malul stâng al Mureşului mijlociu. Satul este structurat de-a
lungul unei străzi principale orientate pe direcţia S-N, ce îl străbate pornind de la DN7, traversând
linia ferată până la Mureş. Localitatea Şibot are ca vecini: la nord comuna Ceru-Băcăinţi, la sud
satul Vinerea, la est comunele Săliştea şi Blandiana, iar la vest formează extremitatea judeţului
Alba, învecinându-se cu satul Aurel Vlaicu (corn. Geoagiu) din judeţul Hunedoara.
Lunca Mureşului este o zonă foarte bogată în descoperiri arheologice din majoritatea
epocilor istorice. Cercetările prilejuite de construcţia autostrăzii pe tronsonul Sebeş - Orăştie au
îmbogăţit numărul de situri cercetate, contribuind la cunoaşterea istoriei locale.

SCURT ISTORIC AL CERCETĂRILOR

Literatura de specialitate menţionează câteva descoperiri în legătură cu zona afectată de
A 1 pe tronsonul Orăştie-Sebeş, în zona văii Cugirului, mai exact a actualei
comune Şibot7. Studiul vechilor hărţi 8 , în special a celor tereziene şi iosefine (din perioada 17691773 ), PI. 1/2 şi francisco-iosefine ( 1806-1869), este de asemenea relevant pentru cunoaşterea
aspectelor legate de amenajarea şi utilizarea terenurilor din zonă în secolele XVIII-XIX, dar şi
pentru localizarea unor obiective arheologice, astăzi imposibil de reperat doar pe baza observaţiei
vizuale directe. Pornind de la toate aceste date, s-a putut observa că viitoarea autostradă a
intersectat, pe anumite segmente, o serie de drumuri mai vechi, folosite în diverse perioade istorice.
Prima menţiune scrisă a localităţii Şi bot este atestată documentar în 13 30, sub denumirea
Kunyrthu 9 , ca mai apoi, în anii 1332-1338, să apară sub forma Kunertu. În impresiile de călătorie
ale lui Nicolaus Olahus relatează că în anii 1536-1537 ,J_ângă oraşul Orăştie[. ..] se află la o milă
mai spre nord un sat care se numeşte al Pâinei [Kenyer]". Informaţii mai detaliate în legătură cu
prima menţiune scrisă despre Şibot se regăsec în lucrarea lui Coriolan Suciu: Jibot, în dialectul
săsesc Britsderf, în germană Unter-Brodsdorf I Unterbrodsdorf, în maghiară Alkenyer, Zsib6t1°.
Vatra Şibotului medieval se afla pe drumul ce lega Orăştie de Sebeş, pe malul stâng al râului Cugir,
înainte ca acesta să se verse în Mureş.
construcţia autostrăzii

5

Orghidan 1969, 112
Mihăilescu 1969, fig. 4
7
Sunt semnalate şi descoperiri sporadice, respectiv fragmente ceramice aparţinând culturilor Cotofeni, Wietenberg şi din
perioada medievală, dar şi monede romane; RAA, 180-181, nr. 179; Popa 2011, 692--695
8
Pentru studiul cartografic s-au folosit platforma open-source www.lazarus.elte.hu, ce conţine hărţi vechi pentru întreg
spaţiul
austro-ungar.
Hărţile
pentru
zona
care
ne
interesează
se
găsesc
la
link-ul
http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/200e/
9
Pentru întreaga discuţie privind denumirile zonei Şi bot, vezi Popa 2011, 648-649
10
Suciu 1968, 194
6
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Cel mai de seamă eveniment istoric petrecut pe actualul teritoriu al localităţii Şibot se leagă
de lupta purtată împotriva turcilor, în vremea regelui Matia Corvin. Evenimentul este cunoscut sub
numele de „ Bătălia de la Câmpul Pâinii" ( 13 octombrie 14 79), avându-l ca principal erou pe Paul
Kineszi, comitele de atunci al Timişoarei. Li se opunea, de partea cealaltă, armata otomană formată
din trupele fraţilor Mihaloglu, Alib-ei şi Iskender-bei, în fruntea acestora se afla Isa-bei 11 •
Izvoarele documentare referitoare la bătălie sunt constituite de cronicile ungureşti, de
lucrarea lui Antonio Bonfini (Rerum Hungaricarum decades quatuor cum dimidia) 12 , scrisă înainte
de anul 1500; acestora adăugândule cronicile turceşti, ce oferă date importante despre luptă,
precum şi lucrarea lui Nicolaus Olahus, intitulată Hungarica, scrisă în prima jumătate a secolului al
XVI-lea 13 , ca şi cea a italianului Giovan Andrea Gromo, apărută câteva decenii mai târziu 14 •
Lupta se va da pe câmpia dintre malul stâng al Mureşului şi confluenţa Cugirului cu acesta.
Din punct de vedere strategic, alegerea locului bătăliei a fost inspirată: în zona hotarului estic al
actualei localităţi Şibot, cursul Mureşului se îngustează brusc, imediat după trecerea pe malul drept
al apei Cugirului; astfel dispunerea trupelor creştine având spatele îndreptat spre cele două ape
(Mureşul şi Cugirul) impunea adversarului un câmp de desfăşurare a ostilităţilor limitat.
Bătălia va fi câştigată de oastea creştină, represiunile turcilor asupra satelor aflate în zona
Câmpului Pâinii fiind însă, după 13 octombrie 1479, uşor de închipuit. După luptă, pe câmpul
însângerat, se vor ridica mausoleul lui Matia Corvin şi capela lui Istvan Băthory 15 •
În anul 1739 Şibotul se afla în vatra sa actuală. Dispunerea loturilor şi a caselor, de-a
lungul unui drum paralel cu Mureşul, confirmă tradiţia orientării străzilor în vechime 16 • La trei
secole după celebra bătălie, pe o hartă iosefină (secolul al XVIII-iea), vatra Şibotului ne apare pe
17
locul celei actuale, în stânga gurii de vărsare a râului Cugir în Mureş •

CONSIDERAŢII DE ORDIN METODOLOGIC

A vând în vedere natura şi caracteristicile sitului, metodologia de lucru a fost adaptată şi
pentru trei faze principale: faza de documentare (evaluare teoretică), faza de evaluare de
teren (diagnostic arheologic) şi cea de cercetare de teren propriu-zisă (săpătură arheologică
preventivă). Campania arheologică preventivă a avut ca obiective identificarea tuturor elementelor
de habitat medievale, precum şi a artefactelor aferente acestora. Astfel, pe lângă cercetarea
exhaustivă a tuturor vestigiilor situate în zona afectată direct de lucrările de construire a autostrăzii,
au fost identificate şi alte zone cu potenţial arheologic, situate în imediata vecinătate a traseului
structurată

autostrăzii.

Trasarea celor 16 secţiuni la nord de drumul naţional 7, precum şi a celorlalte nouă de la
sud de acesta, a avut ca scop delimitarea suprafeţei sitului. Astfel am putut obţine o imagine
completă asupra întinderii acestuia, fiind stabilite limitele pe latura de NV, S şi E (PI. II). Pe
celelalte laturi nu am putut delimita situl, din motive obiective şi anume existenţa proprietăţilor
private ale cetăţenilor din satul Şibot. După stabilirea limitei sitului şi a stratigrafiei generale, s-a
purces la deschiderea unor suprafeţe de săpătură: SA 1, SA2, SA3, SA4, SAS, SA6, SA 7, localizate
la nord de DN7, precum şi SSAl, SSA2, SSA3, SSA4, situate la sud de drumul naţional; în total au
fost trasate şi investigate 11 suprafeţe.
Cu excepţia decapării iniţiale pentru care s-a folosit excavatorul, suprafeţele de cercetare au
fost săpate manual, cu efectuarea constantă a observaţiilor şi înregistrărilor arheologice. Metoda
folosită pentru delimitarea complexelor a constat în serii de răzuieli succesive, care au urmat
decapării nivelului vegetal cu mijloace mecanice (PI. IV).
11
12

13
14

15
16

17

Haţegan 1978, 266
Călători străini 1968, 480
Călători străini 1968, 493

Pentru bibliografia la zi, vezi Popa 20 I O, 271-272
Astăzi cele două monumente nu se mai păstrează.
Popa 2011, 441
Pentru cartarea iosefină care ne interesează, vezi link-ul: http://lazarus.elte.hu/hun/digkonvv/topo/200e/
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În ceea ce priveşte modalitatea de înregistrare a informaţiilor, au fost folosite metode
descriptive uzuale în arheologie, respectiv însemnările de teren (text, desene, fotografii, măsurători
altimetrice şi topografice etc.). Astfel, au fost realizate atât planuri şi profile desenate, cât şi
fotografii în format digital. Înregistrarea stratigrafiei verticale s-a realizat contextual.
Principalele constrângeri existente cu privire la derularea cercetărilor arheologice
preventive au fost determinate de mopdificarea pe parcurs a proiectului tehnic de construire a
autostrăzii (iniţial limita de expropriere pentru construirea autostrăzii nefiind materializată în
teren), precum şi condiţiile meteorologice.
Ţinând cont de toate acestea, cercetarea s-a desfăşurat pe o perioadă de aproximativ 18
2
săptămâni, acoperind o suprafaţă de 34.713 m •

STRATIGRAFIA SITULUI

În situl medieval de la Şibot, pentru a avea o imagine cât mai completă a aşezării, am iniţiat
prin trasarea unor secţiuni de sondaj stratigrafic (S 1-S 16) pe toată lăţimea autostrăzii,
precum şi în suprafaţa destinată relocării drumului naţional 7. Complexe arheologice au fost
identificate doar în S l -S9 (PI. V-VII). Concomitent, la sud de DN7, au fost trasate patru suprafeţe;
astfel, s-au constatat următoarele niveluri stratigrafice generale:
Nivelul I - pământ negru-vegetal, afănat, reprezentând stratul de arătură, situat la actualul
nivel de călcare; de la cota O până la -0,30/0,40 m;
Nivelul 2 - pământ de culoare cenuşie cu granule de cărbune, atribuit sfărşitului secolului al
XV-iea, nivel arheologic ce conţine materiale arheologice (pinteni, vârfuri de săgeţi, fragmente de
lame de săbii şi cuţite), uşor deranjat de lucrările agricole; situat de la cota de -0,30 m/0,40 m până la
-0,60 m;
Nivelul 3 - strat arheologic ce conţine fragmente ceramice, oase animale, cărămidă, pietre;
este omogen, de culoare brun-închisă, databil în secolul al XV-iea, variază între -0,4~ 1,20 m;
Nivelul 4 - strat arheologic brun, lutos, cu fragmente ceramice şi oase de animale, atribuit
secolelor XII-XIII, ce variază între -0,80 m şi -1,70 m;
Nivel 5 - strat steril ce conţine urme de oxizi feroşi naturali, de culoare negru-brun, între 1,10/1,90 m;
Nivelul 6 - strat sediment siltic, argilos, gălbui, -1,40/1,90 m;
Nivelul 7 - strat cu pietre şi pietriş, balast de râu, între -1,90/2,40 m.
Complexele medievale sunt identificate imediat sub nivelul de arătură, stratigrafia fiind
relativ unitară pe toată suprafaţa sitului. Majoritatea complexelor, respectiv cele de epocă
medievală din secolul al XV-iea, sunt surprinse în nivelul stratigrafic 3, acestea fiind şi cele mai
numeroase (vezi de exemplu, complexele 31, 91; PI. IX-XIII). Mai puţin numeroase sunt
complexele surprinse în nivelul 4, atribuite secolului XII-XIII (vezi de exemplu, complexele 244,
48a; PI. XX-XXII).
Descoperirile din cadrul sitului medieval de la Şibot - Cânepişte se încadrează în categoria
structurilor de habitat rural, grupate în trei perioade cronologice. Astfel, primul context de locuire
al aşezării, din punct de vedere cronologic, este cel al secolelor XII-XIII. Acesta este reprezentat
de o serie de gropi menajere şi o locuinţă adâncită, specifice perioadei, ca şi de un nivel arheologic
ce conţine material arheologic constând din fragmente ceramice cu decor în valuri realizat cu
pieptenele, precum şi din numeroase fragmente ceramice de căldări de lut. Cel de al doilea este
reprezentat de aşezarea databilă în secolul al XV-iea, precum şi de nivelul de incendiere atribuit
bătăliei din anul 1479. Nivelul de locuire menţionat este reprezentat prin locuinţe semiadâncite,
locuinţe cu bază de piatră (PI. VIII-X), cuptoare menajere, numeroase făntâni (PI. XII-XIII) şi
gropi menajere (PI. XIII-XIV), precum şi drumul aşezării ce străbate pe lungime întregul sat
medieval (complexul 50, PI. V). Artefactele asociate acestui context sunt extrem de numeroase, de
la o mare varietate de fragmente ceramice până la numeroase unelte agricole (seceri, brăzdare de
plug, topoare), cuţite de uz casnic, cuie şi piroane, fusaiole, oase de animale prelucrate. În acest
săpăturile
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context au fost descoperiţi şi o mulţime de pinteni de călărie, precum şi vârfuri de săgeţi, săbii de
luptă (ce au rezultat în urma bătăliei mai sus amintite, luptă ce a dus la distrugerea aşezării
medievale). Tot în acest context au fost găsite şi numeroase oase umane ce nu sunt în conexiune
anatomică, cu urme de violenţă. Cel de al treilea context de locuire se referă la câteva urme de
locuinţe (lutuielile unor podele), atribuite etapei post bătălie, fiind surprinse în nivelul (2) situat
imediat sub vegetal, acestea fiind puternic afectate de lucrările agricole. Materialele arheologice
asociate acestui context sunt reprezentate de fragmente ceramice.

SCURTĂ DESCRIERE A DESCOPERIRILOR

Din totalul de 300 de complexe arheologice cercetate exhaustiv, au fost înregistrate 56 de
locuinţe, patru gropi de provizii, 144 de gropi menajere, 21 de făntâni, 32 de instalaţii de foc, 4
morminte de inhumaţie, un drum etc. (PI. III) În continuare prezentăm o descriere sumară a câtorva
complexe sugestive pentru situaţia arheologică înfăţişată de acest articol.
Complexul 31, locuinţă, secolul al XV-iea. Este o locuinţă de suprafaţă, situată în SA2,
surprinsă la cota de --0,40 m, de formă rectangulară, cu dimensiunile de 4,75 x 3,20 m (PI. VIIIX). Baza locuinţei este construită din piatră (gresie şi piatră de râu). Pereţii din chirpici au fost
incendiaţi şi s-au prăbuşit în interiorul locuinţei. În dărâmătură se mai păstrează şi urme de la
bârnele incendiate ce se aflau în structura pereţilor şi a acoperişului. Accesul se află pe latura de
sud, fiind marcat prin două pietre de dimensiuni mai mari. Podeaua este realizată din pământ mai
închis la culoare, argilos, bătătorit. Materialul arheologic recoltat din interiorul locuinţei este destul
de bogat, fiind compus din numeroase fragmente ceramice (printre care un vas miniatural întreg),
numeroase fragmente de ţigle, un cuţit şi o seceră din fier, precum şi zgură de fier. Pe lângă toate
acestea se adaugă numeroase fragmente de oase de animale, un craniu de cal (descoperit în colţul
de NE al locuinţei) şi bucăţi de lemn incendiat.
Complexul 91, fântână. Fântâna era situată în SA4, fiind surprinsă la -0,90 m. Este
construită din pietre de râu, având o adâncime de 1,85 m, diametrul în partea superioară fiind de
1, 15 m. În partea de vest pereţii sunt prăbuşiţi până la o adâncime interioară de 0,95 m (PI. XIXII). Diametrul făntânii se îngustează pe măsură ce aceasta se adânceşte, iar de la -1,35 m pereţii
devin rectangulari. Pe fundul puţului tăntânii, pereţii sunt realizaţi din bârne de lemn. Din interiorul
făntânii provin mai multe fragmente ceramice şi fragmente osteologice de animale, precum şi
obiecte de fier, printre care şi o sabie.
Complexul 50, drum. Acesta străbătea aproape toată suprafaţa cercetată a sitului, fiind
orientat E-V, întinzându-se pe o lungime de aproximativ 240 m. Lăţimea drumului variază între
7,50-8 m. Este construit din pietre de râu, având o grosime de cca 0,50 m. Materialele arheologice
identificate sunt reprezentate prin fragmente ceramice, databile în evul mediu (PI. III, VII), şi
fragmente de oase animale.
Complexul 199, groapă menajeră. Aceasta este situată în SA3, la o adâncime de 0,40 m.
Diametrul este de cca 3 m, adâncimea fiind de 2 m (PI. XIII-XV). Complexul întretaie podeaua
locuinţei denumite convenţional complexul 193 şi totodată, secţionează nivelul de sol steril.
Inventarul este foarte bogat, cu numeroase fragmente ceramice şi vase întregibile, fragmente de
cahle, cuţite din fier, cuie/piroane, precum şi fragmente de oase de animale. Stratigrafia este
compusă din mai multe straturi de cenuşă, precum şi din pigmenţi de diferite consistenţe.
Complexul 203, beci. Beciul se află în SA3, fiind surprins la o adâncime de 0,80 m;
adâncimea este de 1,40 m, astfel că partea inferioară a complexului este situată la -2,20 m (PI.
XVI-XVIII). Groapa beciului avea formă rectangulară, partea inferioară fiind căptuşită cu bârne
de lemn, în elevaţie fiind surprinse cinci bârne dispuse orizontal. În colţuri erau fixaţi patru pari
înfipţi vertical, cu diametrul de 0,20 m fiecare. Aceştia aveau rolul de susţinere a căptuşelii de lemn
a beciului. Camera de lemn avea o adâncime de 0,40 m, având dimensiunile de I x 1 m. Bârnele,
foarte îngrijit netezite, rectangulare în secţiune, erau dispuse orizontal, una peste cealaltă. La baza
camerei este dispus un şir de bârne ce iese din rândul bârnelor superioare, având o formă arcuită şi
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susţinând

pari verticali. Partea superioară a beciului este căptuşită cu pietre mari rotunjite, de râu,
forma fiind rectangulară, în partea de acces fiind boltită. Accesul în interior se face pe latura de SV.
Inventarul complexului este compus dintr-un urcior reîntregibil, din material ceramic
fragmentar, oase de animale şi chirpici ars.
Complexul 244, locuinţă, secolele XII-XIII. Locuinţa a fost descoperită în SA2, la o
adâncime de 0,70 m. Avea formă rectangulară, cu dimensiunile de 2,90 x 2,80 m, şi o adâncime de
0,30 m (PI. XIX-XX). Umplutura locuinţei era compusă din pământ afiînat amestecat cu granule
de cărbune şi chirpici ars, ce s-a prăbuşit din pereţii locuinţei. Inventarul locuinţei este reprezentată
de fragmente ceramice din secolele XII-XIII, oase de animale şi o cărămidă din epoca romană
refolosită.

Complexul 48 şi 48A, groapă menajeră. Complexul se află în SA 1, la o adâncime de
conturare de 0,75 m. Forma gropii este aproximativ rotundă, cu dimensiunile de 1,50 x 1,80 m (PI.
XXI-XXII). La suprafaţă se disting pigmenţi de cărbune, chirpici şi cenuşă. După secţionare s-a
constatat că actuala groapă (complexul 48) suprapune un alt complex pe care l-am notat cu numărul
48A. Complexul 48 ajunge la adâncimea maximă de 1,30 m. Umplutura gropii este alcătuită din
mai multe pelicule: un strat de cenuşă cărămizie în centru, de consistenţă nisipoasă, amestecată cu
pământ ars de culoare cărămizie, precum şi chirpici şi fragmente de cărămidă. Sub acest strat se
află unul de cenuşă de culoare neagră, în care se găsesc fragmente de lemn carbonizat. Un al treilea
strat este de culoare brun-cenuşiu cu pigmenţi de cărbune şi lentile de tutuială. Al patrulea strat este
alcătuit dintr-un amestec de pământ de culoare brună, nisipos, pigmentat, cu fragmente de
cărămidă, piatră, cărbune. Fragmentele ceramice sunt databile în secolul al XV -lea.
Complexul 48A a fost identificat la cota de -1,30 m, adâncimea maximă ajungând până la
2,20 m. Umplutura gropii este extrem de afiînată, de culoare neagră, uniformă, cu pigmenţi de
cărămidă. Aici a fost identificat un conţinut destul de redus de material ceramic şi osteologic.
Primul strat este format din resturi de natură organică (ce apare la adâncimea de 1,90/2 m), strat ce
are în compoziţia sa material lemnos. Ultimul nivel al gropii este format din nisip. Ceramica
provenită din complexul 48A este databilă în secolele XII-XIII.
Complexul 61, cuptor. Acesta a fost descoperit în SA4, la o adâncime de 0,40 m.
Dimensiunile sunt de: 1,33 m lungime şi 1 m lăţime (PI. XXIII-XXIV). Forma în plan era ovală,
foarte prost păstrată şi gura de alimentare situată spre NE, pereţii fiind prăbuşiţi în interior.
Inventarul este compus din fragmente ceramice, oase de animal neprelucrate, arse, precum şi un
pinten de fier.
M4, mormânt de inhumaţie. Mormântul de inhumaţie, orientat NV-SE, se afla în
suprafaţa SA2, la o adâncime de 0,60 m (PI. XXV-XXVII). Groapa mormântului suprapune în
totalitate groapa complexului 222 (groapă menajeră). Poziţia scheletului este în decubit dorsal, cu
braţele întinse pe lângă corp, antebraţul stâng adus pe bazin, iar antebraţul drept aflat sub
extremitatea osului ilion drept. Membrele inferioare erau întinse, fiind uşor înclinate stânga faţă de
axul corpului. Degetele de la picioare sunt dispuse vertical, cu tălpile lipite de peretele gropii. În
dreapta craniului a fost identificat un obiect de metal (o cataramă). Sub umărul stâng a fost găsit un
capăt de tibie de animal, probabil resturi din groapa menajeră (complexul 222).
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CONCLUZII

Cercetarea arheologică efectuată în perioada martie-iulie 2012 pe traseul autostrăzii Al
- Sebeş, în raza actualului sat Şibot, a condus la investigarea completă a zonelor de nord,
vest şi est ale sitului arheologic Şibot (Cânepişte), fiind descoperite 300 de complexe încadrate
cronologic în perioada medievală. Acestea sunt reprezentate de locuinţe (adâncite şi de suprafaţă),
cuptoare, făntâni, gropi menajere, gropi de provizii, vetre, un drum şi patru morminte de
inhumaţie. Astfel, a fost cercetată exhaustiv întreaga suprafaţă afectată de lucrările de construire a
autostrăzii. Materialele arheologice descoperite se încadrează în două orizonturi de locuire: primul
este databil în secolele XII-XIII, fiind reprezentat de fragmente ceramice decorate cu pieptănul,
căldări de lut, pinteni cu spin; artefacte cu analogii în aşezările similare din Transilvania, cum este
cea de la Bratei 18 • Cel de al doilea nivel de locuire este cel mai consistent, reprezentat de
complexele databile în secolul al XV-iea; aici regăsim fragmente ceramice 19 , cahle20 , obiecte din
bronz, obiecte din fier (arme, obiecte de uz casnic şi agricol) etc.
Suprafaţa sitului este cu mult mai mare decât zona cercetată, respectiv la sud-est de traseul
autostrăzii, între traseul Al şi actualul traseu al DN7, precum şi la sud de acesta. Acest fapt este
evident şi există o serie de indicii semnificative despre prezenţa unei necropole aferente aşezării
medievale. Toate aceste descoperiri confirmă potenţialul arheologic, semnificativ, al zonei cursului
mijlociu al Mureşului.
Orăştie
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CONSIDERA ŢII ASUPRA MONEDELOR DIN AŞEZAREA MEDIEVALĂ
DE LA ŞlBOT-CÂNEPIŞTE, JUD. ALBA
ANDRA SAMSON, EUGEN PARASCHIV-GRIGORE

NOTES ABOUT THE COINS FROM THE MEDIEVAL SETTLEMENT AT ŞIBOT-CÂNEPIŞTE, ALBA COUNTY

On the archaeological site from Şibot (Cânepişte), investigated in 2012, were discovered three coins,
two found in medieval dwellings. The article presents preliminary data about these coins, which being
arguments to date certain habitation levels the medieval settlement in the 15 1h-l61h centuries.
KEYWORDS: Şibot, Cânepişte,
CUVINTE CHEIE: Şibot,

Articolul de

rural medieval settlement, coins, 15 1h-l61h centuries
Cânepişte, aşezare rurală medievală, monede, secolele XV-XVI

faţă

este un studiu preliminar al materialului numismatic descoperit în cadrul

aşezării medievale de la Şibot (punct Cânepişte)'. Printre cele 300 de complexe arheologic

cercetate, doar în două dintre ele au fost identificate monede; o a treia monedă fiind descoperită în
timpul decapării mecanice. Cele două complexe în discuţie sunt locuinţe adâncite şi prezintă
caracteristicile:
Complexul 51, locuinţă
Locuinţă adâncită, de formă neregulată (probabil ovală), surprinsă parţial pe latura de SV a
suprafeţei SAi, la o adâncime de 0,48 m (PI. 1/1). Dimensiunile surprinse sunt: L = 5,08 m; 1 =
2,12 m. Umplutura este de culoare cenuşie, compactă, pigmentată cu chirpici şi cărbune. Conţine
pelicule de cenuşă, fragmente ceramice, fragmente osteologice animale, obiecte de fier, şi o
monedă. Din cauza formei neregulate putem deduce că locuinţa avea o anexă. Adâncimea maximă
1,02 m.
Complexul 108, locuinţă
Locuinţă adâncită, formă rectangulară, surprinsă pe suprafaţa de cercetare SA4, la cota de
-0,75 m (adâncime de conturare), fiind suprapusă de complexul 1142 . Pe latura de nord complexul
a fost secţionat de şanţul conductei de gaz, iar pe latura de SE era suprapusă de un stâlp de
electricitate; drept urmare, dimensiunile surprinse sunt: L = 5, I O m, 1 = 4, 70 m. Pe două dintre cele
trei laturi au fost identificate, longitudinal, şanţurile unor bârne de lemn, la nivelul fundaţiei. Pe
latura de est, bârna s-a păstrat in situ. În colţurile complexului s-a putut observa o amenajare din
pietre, pentru a susţine cei patru stâlpi ai locuinţei (PI. 1/2). Umplutura complexului este de culoare
cenuşie, compactă, cu fragmente ceramice, fragmente de cahle şi fragmente osteologice animale,
precum şi o monedă.
Cele două monede au fost descoperite în cadrul complexelor amintite anterior, iar a treia
monedă a fost descoperită întâmplător pe timpul decopertării suprafeţei SA7. Primele două monede
au o importanţă crescută pentru datarea cu exactitate a complexelor arheologice din cadru sitului
Şibot 2. Cele două monede (PI. II/a, c) fac parte din emisiunile monetare din timpul regilor ungari
Ladislau al V-lea (1453-1457) - prima monedă - şi Vladislav al Ii-lea (1490-1516), iar cea de a
treia monedă (PI. 11/e) este un kreutzer din anul 1781, din timpul domniei lui Iosif al Ii-lea de
Habsburg-Lorena, împărat al Sfăntului Imperiu Roman, arhiduce al Austriei, rege al Ungariei,
Croaţiei şi Boemiei.

1

2

Pentru toate detaliile referitoare la cercetarea arheologică din aşezarea medievală de la Şibot (punct Cânepişte), jud.
Alba, vezi Samson el a/ii 2014.
Complexul 114 este o locuinţă de suprafaţă, identificată la o adâncime de 0,50 m, de formă rectangulară, din care s-a
păstrat doar delimitarea podelei, precum şi câteva pietre de râu în colţul de sud, ce proveneau de la pereţii încăperii.
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Deşi starea de conservare a acestor două piese este precară atribuirea acestora celor doi regi
ungari este certă.
Recunoscut ca rege al Ungariei în anul 1453, Ladislau al V-lea, nu a domnit o perioadă
foarte îndelungată acesta murind pe neaşteptate în anul 1457, la Praga. Cunoscut şi sub

numele de Ladislau Postumul, acesta a fost principe al Austriei, rege al Cehiei, Boemiei
Croaţiei înainte de a fi recunoscut şi ca rege al Ungariei.

şi

Deşi scurtă ca durată, domnia lui Ladislau al V-lea se remarcă printr-o serie de emisiuni
monetare fiind cunoscute nu mai puţin de 39 emisiuni monetare puse în circulaţie între 1453 şi
14573 . Moneda descoperită în complexul 108 este un dinar din cupru4 , o monedă cu o valoare
comercială mică.

Dintre descoperirile de monede emise de Ladislau al V-lea amintim cele trei piese găsite în
urma cercetărilor arheologice recente din Piaţa Huet din Sibiu 5, dar şi un alt dinar care face parte
din Tezaurul de la Lăpuşnic Uud. Hunedoara)6.
Cea de-a doua monedă a fost descoperită în complexul 51 şi datează din anul 151 O. Este o
monedă emisă de Vladislav al Ii-lea, un dinar foarte răspândit în epocă. Numeroasele emisiuni
monetare din această perioadă au făcut ca numărul de descoperiri din timpul regelui Vladislav al 11lea să fie foarte numeroase 7 • Aria de răspândire a monedelor emise de Vladislav al II-iea este una
foarte vastă, fiind descoperite monede în tezaure chiar şi la Giurgiu Uud. Giurgiu) 8 şi Andrieşeni
9
10
Uud. Iaşi) , pe lângă cele de la Sibiu sau dintr-o localitate necunoscută din judeţul Cluj 11 •
Emisiunile monetare din timpul lui Vladislav al II-iea sunt în număr de 6?1 2 , acest lucru fiind
datorat perioadei lungi de domnie a acestuia (26 ani).
Moneda de faţă a fost emisă spre sfârşitul domniei lui Vladislav al Ii-lea, în anul 151 O,
existând mai multe emisiuni monetare asemănătoare ce datează din perioada 1503-1516.
A treia monedă este o piesă descoperită întâmplător în zona sitului de la Şibot şi datează
din anul 1781, din perioada de domnie a împăratului Iosif al II-iea. Această monedă nu are o
valoare importantă în datarea sitului de la Şibot, dar a fost amintită pentru importanţa ei istorică.
Bine păstrată, elementele de datare ale acestei piese sunt neştirbite de trecerea timpului sau de
eventualele coroziuni, moneda aflându-se într-o stare de conservare buna.
Pe baza celor două monede ungureşti din secolele al XV-iea şi al XVI-iea se poate spune că
cel puţin, cele două locuinţe în care au fost descoperite se încadrează între a doua jumătate a
secolului al XV-iea (după anul 1453) şi primele decenii ale secolului al XVI-iea (1510-1516). Cel
mai probabil moneda emisă de Ladislau al V-lea nu a circulat foarte mult în epocă (cele mai multe
monede emise în timpul domniei lui Ladislau al V-lea sunt descoperite în tezaure) şi putem afirma
că aceasta datează locuinţa în care a fost descoperită (complexul 108), în a doua jumătate a
secolului al XV-iea, înaintea anului 1479 când a avut loc „ Bătălia de la Câmpul Pâinii" ( 13
octombrie 1479).

3

CNH 1907, 24-26, nr. 169-202
CNH 1907, 24 şi nr. 182
5
Marcu-Istrate 2007, 159-160, nr. 119-121
6
http://www.mcdr.ro/?page id=598.
7
Marcu-Istrate 2007, p. 160-161, nr. 131-141; Ştirbu, Petolescu, Stancu 1978, 42 (peste 1600 de monede)
8
Ştirbu 1978, 91
9
Ştirbu, Petolescu, Stancu 1978, p. 42 (peste 1600 de monede)
10
Marcu-Istrate 2007, p. 160-161, nr. 131-141
11
Ştirbu 1978, 92
12
CNH 1907,p.31-36,nr.253-286
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CATALOG

I. Dinar: [1455 ?]; CNH 182; 12,94 mm; 0,36 g; PI. I/a-b

13

•

Av. Cruce dublă în centru; între braţele celor verticale ale crucii de o parte şi de alta a braţului orizontal două
litere (K şi P) pe margine un chenar circular cu următorul text:
[MON ·LAD- ]S[LAI ·DOI· G]
Rev. În centru un blazon sub formă de scut în dungi, iar pe margine un chenar circular cu următorul text:

t

[ROGIS · VNGARIO ]· OT · O.
14

2. Dinar: [1510]; CNH 272; 15,07 mm; 0,37 g (mai multe fragmente); PI. I/c--d .
Av. În centru blazonul Ungariei înconjurat de o inscripţie circulară într-un chenar:
[M] · WLADISL[AI · R· VNGARIO]
Rev. În centru Fecioara Maria pe tron cu Iisus copil în braţe. Fecioara Maria poartă coroană, iar în partea
stângă şi în dreapta acesteia se află gravate 2 litere (K şi H). În chenar circular pe margine o inscripţie
păstrată parţial:

[PATRON]-VNG[ARIO]
3. Kreutzer: 1781; 24,42 mm; 8, 11 g; PI. l/e.
Av. Bust al împăratului Iosif al Ii-lea privind spre dreapta, încadrat circular de o legendă şi de un chenar
punctat.
IOS.II.D.G.R.I.S.A.GE.HV.80.REX.A.A.
(losephus II. Dei gratia Romanorum imperator semper augustus Germaniae, Hungariae, Bohemiae rex,
archidux Austriae).
Rev. Într-un chenar circular punctat o cunună de lauri cu o inscripţie la mijloc.
EIN/KREUTZER/1781 /O
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PI. II 1-2. Ladislaus the 5th (1455); 3-4. Vladislav the 2"d (1510); 5. Joseph the 2"d (1781)
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NOTĂ PRIVIND UN SUPORT SPECIFIC CULTURII BOIAN, FAZA VIDRA,

DESCOPERIT LA SULT ANA-GHEŢĂRIE

V A SILE OPRIŞ, CĂTĂLIN LAZĂR

NOTE ABOUT A POT STAND SPECIFIC TO BOIAN CULTURE, VIDRA PHASE,
DISCOVERED AT SULT ANA-GHEŢĂRIE

During the archaeological campaign of 2012 in the area of the Sultana-Gheţărie flat settlement,
commune, Călăraşi County, Romania, an interesting pit (C 13) was discovered and researched.
That complex belonging to the Boian culture, Vidra phase, was a typical pit for these prehistoric
communities. The pit contained different archaeological materials (e.g. sherds, animal bones, flint artefacts
etc.). To the bottom of thr pit, 18 fragments of a ceramic stand were found. They were analysed in
technological, typological and functional terms. This type of artefact was particular for prehistoric
communities from Vidra phase of Boian culture, and we will also discuss the analogies for it, based on other
similar finds in Boian sites in Romania.
Mânăstirea

KEY-WORDS:

Eneolithic, Boian culture, Vidra phase, pot stand
eneolitic, cultura Boian, faza Vidra, suport ceramic

CUVINTE CHEIE:

INTRODUCERE

Acest articol prezintă o piesă ceramică specifică comunităţilor fazei Vidra a culturii Boian,
anume un suport de vas de formă paralelipipedică. Această categorie este cunoscută în literatura de
specialitate şi sub denumirea de „cutii-suport"' sau „suporturi paralelipipedice" 2 , reprezentând o
categorie de piese mai puţin studiată de specialişti. Fără a avea o frecvenţă mare în cadrul
diverselor contexte arheologice domestice specifice fazei Vidra a culturii Boian, piesele de acest tip
sunt atestate în diverse aşezări din România şi Bulgaria, atribuite respectivelor comunităţi umane.
Piesa care face obiectul prezentului articol a fost descoperită în cuprinsul aşezării de la
Sultana-Gheţărie (jud. Călăraşi) în anul 2012.

LOCALIZAREA

ŞI

ISTORICUL SITULUI

Aşezarea

de la Sultana-Gheţărie aparţine culturii Boian, faza Vidra şi este localizată în
partea de sud-est a României, pe malul drept al fostului râu Mostiştea, la cca 7 km de Dunăre şi de
graniţa cu Bulgaria (PI. 111). Din punct de vedere administrativ, situI3 se află pe teritoriul localităţii
Sultana, comuna Mănăstirea, judeţul Călăraşi.
Din perspectivă topografică, aşezarea de la Sultana-Gheţărie este localizată pe un
promontoriu al terasei înalte a lacului Mostiştea, în partea de vest a acesteia (PI. 1/2), la 320 m (±I
4
m) vest de necropola de la Sultana-Malu Roşu . Coordonatele geografice ale punctului SultanaGheţărie sunt 44°15'37.83072" N şi 26°51'47.93720" E, iar altitudinea absolută a zonei ocupate de

1

2
3
4

Rosetti 1934, 12-14; Berciu 1935, 13; Comşa 1959, 127
Şerbănescu, Şandric 2012, 117
Lazăr et a/ii 2012a, 10 I
Lazăr el a/ii 20 I 2b, I 09-11 O
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aşezarea preistorică

este cuprinsă între 44.891 m şi 46.399 m, date raportate la sistemul de proiecţie
al coordonatelor STEREO 70 şi la sistemul de elevaţie Marea Neagră 1975 5 .
6
Această aşezare preistorică este cunoscută în literatura de specialitate de mai multă vreme ,
fără să fi fost însă investigată din punct de vedere arheologic. În condiţiile unui proces de eroziune
accelerat al terasei lacului Mostiştea datorită fenomenelor naturale, proces dublat de utilizarea
zonei sitului ca groapă de împrumut de către localnici, începând cu anul 2008 s-au realizat mai
multe sondaje de verificare în aşezarea de la Sultana-Gheţărie 7 • Ulterior, începând cu anul 2012, s-a
demarat o cercetare sistematică a acesteia8 , care continuă şi în prezent.

DA TE ARHEOLOGICE

Cercetările

de la Sultana-Gheţărie au condus la identificarea mai multor complexe tip
culturii Boian, faza Vidra. Acestora li se adaugă o serie de complexe atribuite
unor perioade cronologice post-eneolitice (PI. II). De asemenea au mai fost investigate şi patru
morminte de inhumaţie, unul aparţinând comunităţilor Gumelniţa (Ml), iar celelalte trei (M2, M3
şi M4) fiiind atribuite secolelor VI-VIII p. Chr., pe baza elementelor de tratament funerar şi
9
vaselor ceramice descoperite în asociere cu scheletele respective •
Majoritatea complexelor post-eneolitice reprezintă gropi moderne şi contemporane (PI.
11/1 ), realizate de către localnici pentru extragerea lutului. Doar complexul C 1, pe baza
materialelor ceramice şi a datărilor 14C poate fi atribuit culturii Cernavoda III (PI. 11/1).
Complexele atribuite culturii Boian, faza Vidra, cercetate până în prezent sunt în număr de
şapte (PI. 11/1). Majoritatea acestora reprezintă gropi de dimensiuni medii (C6, C8, C9, Cl3, Cl4,
C22) sau mari (C20). Conţinutul acestor complexe constă în materiale ceramice fragmentare, piese
de silex, greutăţi de lut, piese ce aparţin industriei materialelor dure animale (IMDA), bucăţi de
10
cărbune, pietre, scoici şi oase de animale •
Din punct de vedere al stratigrafiei verticale generale a sitului, situaţia complexelor
arheologice cercetate în aşezarea de la Sultana-Gheţărie este relativ simplă. Astfel, nivelurile ce pot
fi atribuite secvenţei ocupaţionale eneolitice sunt în număr de două: u.s. 1001 - un nivel
ocupaţional surprins în toate secţiunile realizate şi caracterizat printr-un sediment de culoare
neagră, având textură relativ fină, cu fragmente de chirpici ars, piese de silex, ceramică şi puţine
oase în compoziţie (prezintă amestecuri tipice de materiale caracteristice unui nivel de abandon);
u.s. 1002 - un nivel ocupaţional exterior surprins doar în anumite zone cercetate şi caracterizat
printr-un sediment de culoare galben-maron, textură fină, cu puţine materiale arheologice, bucăţi
mari de loess pigmentate uneori cu carbonaţi. Pe alocuri apar numeroase perturbări datorate unor
ganguri de animale, Acestea sunt suprapuse de nivelul vegetal (u.s. 1000), precum şi de o depunere
11
modernă (u.s. 999), rezultată din utilizarea zonei ca groapă de împrumut de către localnici • De
asemenea, în unele secţiuni, în urma procesului de săpare a suprafeţelor arheologice s-a creat o
unitatea stratigrafică nouă (u.s. 1034), rezultată în urma pământului excavat şi depus, dar şi a
fenomenelor naturale anuale.
Nivelurilor ocupaţionale atribuite comunităţilor Boian suprapun u.s. 1005, ce reprezintă un
sediment de culoare galbenă, compact, relativ omogen, care conţine numeroşi carbonaţi şi foarte
puţine materiale arheologice, fiind echivalentul u.s. T 1003 din cadrul necropolei de la SultanaMalu Roşu, amplasată pe aceeaşi terasă. La baza secvenţei stratigrafice de la Sultana-Gheţărie se
12
găseşte nivelul de loess (u.s. I 035), ce reprezintă „sterilul arheologic" •
groapă aparţinând

5
6
7

Lazăreta/ii2012a, 101
Şerbănescu, Trohani 1978

Andreescu et a/ii 2009
Andreescu et a/ii 2013
9
Lazăr et a/ii 20 l 2b
10
Nicolae et a/ii 2013b
11
Nicolae el a/ii 2013a
12
Lazăr et a/ii 2012b, 103
8
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În majoritatea cazurilor, complexele atribuite culturii Boian încep din u.s. I 002 ş1
secţionează u.s. I 005.

CONTEXTUL DESCOP ERIRII

Suportul ce face obiectul studiului nostru a fost descoperit în complexul Cl3, din secţiunea
S22, carourile 7- 8. Acesta reprezintă o groapă cu formă relativ circulară (diametru= 1,70 m), cu
adâncime maximă de 0,91 m faţă de PO (PI. Ill/l). Umplutura gropii (u.s. 1031), se caracterizează
printr-un sediment de culoare galben-cenuşie , afânat şi eterogen, cu lentile de cenuşă şi de sol
galben (probabil loess), precum şi fragmente mici de cărbune, fiind foarte perturbat (bioturbaţii).
A vând în vedere caracteristicile acestei unităţi stratigrafice, dar şi materialele arheologice
identificate, se poate concluziona că există doar o singură secvenţă de umplere a gropii.
Din perspectivă stratigrafică, C 13 începea din baza u.s. I 002, perforând u.s. 1005, baza sa
aflându-se în u.s. I 035 (PI. 11112). Modul de relaţionare al u.s.-lor este prezentat în diagrama
stratigrafică (FIG. I).
Inventarul gropii Cl3 consta în fragmente ceramice de la trei vase parţial întregibile vasul suport amintit, o „fructieră" (PI. V /2) şi un vas tronconic cu pereţi arcuiţi spre exterior (PI.
VI/l) şi precum alte 23 de fragmente (PI. Vl/2-3), oase de animale, scoici şi pietre neprelucrate.
Suportul în discuţie a fost descoperit în stare fragmentară (18 bucăţi) , la baza gropii Cl3.
Aceste fragmente nu erau grupate, fapt ce exclude ipoteza unei depuneri deliberate. Cel mai
probabil respectivele bucăţi de suport sunt rezultatul unei acţiuni de aruncare, care s-a produs
concomitent cu celelalte materiale arheologice identificate.

1034

1005
1035

FIG. I DI AGRAMA STRAT I GRAF I CĂ A COM PLEXULU I Cl3
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DESCRIEREA SUPORTULUI

Procesul de restaurare a suportului a constat în selectarea tuturor fragmentelor care păstrau
caracteristici asemănătoare şi pe care le-am considerat ca făcând parte din acest vas. Interesant este
că toate fragmentele identificate s-au lipit între ele, formând un corp compact, cu o greutate de
1387 g, ce reprezintă aproximativ 40% din vasul întreg (PI. IV/1).
Restaurarea, parţială, ne-a permis să deducem dimensiunile suportului în discuţie:
L_inferioară = 260 mm, !_inferioară= 122 mm, L_superioară = 230mm, )_superioară= 114 mm,
h_max = 21 O mm. Deşi, din punct de vedere tipologic, suportul în discuţie face parte din categoria
suporturilor de formă paralelipipedică 13 , ca formă geometrică acesta reprezintă un trunchi de
piramidă patrulateră. Suportul a păstrat parţial unul dintre orificiile superioare cu un diametru de 80
mm, precum şi un orificiu de formă neregulată pe unul din pereţii laterali scurţi.
Pasta din care a fost confecţionat este de factură grosieră, cu cioburi pisate ce au servit
drept degresant. Ridicarea pereţilor s-a realizat prin intermediul unor făşii din lut dispuse orizontal.
Urmele acestui procedeu pot fi observate pe latura lungă, cea mai bine reprezentată (PI. IV/3).
Partea superioară, placa cu cele două orificii, considerăm că a fost ultima adăugată. Starea de
conservare nu ne permite să facem observaţii complete, însă există exemplare asemănătoare
14
realizate în aceeaşi manieră •
Toate suprafeţele exterioare, inclusiv marginile orificiilor superioare (PI. IV/7), au fost
lustruite intens, formându-se astfel o peliculă de lut fin de 0,50-1,00 mm grosime. Interiorul
vasului a fost netezit neglijent, neuniform, probabil în timpul ridicării pereţilor. O ultima
intervenţie la interior, în lutul încă moale, o constituie scrijelirea cu un obiect ascuţit a cărui
amprentă încă poate fi observată (PI. IV/6).
Suprafeţele exterioare, vizibile, au fost decorate, înainte de uscare, cu linii incizate pe
pereţii laterali şi cu crestături pe toate cele patru muchii superioare. Liniile incizate de pe peretele
lung, cel mai bine păstrat, au fost trasate orizontal. Acestea sunt grupate câte două, câte trei, iar în
partea superioară apare o grupare de şapte linii, cu suprafeţele „cruţate" între ele, aproximativ egale
ca lăţime (PI. IV/3, PI. V/l). Celălalt perete lung pare să păstreze doar în partea inferioară aceeaşi
dispunere a liniilor incizate. Peretele scurt este decorat în partea inferioară cu trei perechi de câte
două linii incizate, trasate orizontal la aceleaşi intervale, precum cele de pe pereţii lungi, iar în
partea superioară, în jurul orificiului, este realizat un decor meandric din linii incizate grupate câte
două (PI. IV/2, PI. V/1).
Arderea suportului s-a realizat într-o atmosferă neoxidantă 15 , rezultând astfel pereţi de
culoare neagră în toată secţiunea. Ultima etapă din procesul de realizare este reprezentată de
umplerea liniilor incizate cu pastă albă, urmată de vopsirea suprafeţelor lustruite, dintre grupările
de incizii, cu pastă roşie. Banda lustruită din partea inferioară, precum şi suprafaţa superioară din
jurul orificiilor, nu au beneficiat de acest tratament.
Utilizarea intensă a vasului suport este atestată de urmele de uzură vizibile pe baza celor
trei laturi păstrate (PI. IV/7). Un element care sugerează o posibilă funcţionalitate este ilustrat de
afumarea parţială a pereţilor interiori (PI. IV/4).

DISCUŢII ŞI

CONCLUZII

Probabil, aspectul cel mai interesant al acestei categorii de suporturi îl reprezintă evoluţia
lor cronologică, limitată aproape exclusiv doar la comunităţile culturii Boian din cadrul fazelor
finale (Vidra şi Spanţov). Astfel, exceptând un suport de mari dimensiuni, cu patru orificii, decorat
13
14

15

Comşa 1974, 109
Cutia-suport întregită de la Vidra (Rosetti 1934, 15), identificată de către autorii prezentului articol în depozitul

Muzeului Municipiului
PCRG 2010, 29

Bucureşti,

este

construită

în maniera
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cu benzi verticale lustruite/scrijelite şi linii incizate cu pasta albă încrustată sub marginea
16
superioară, provenit din nivelul Gumelniţa Al din aşezarea de tip tell de la Vlădiceasca , restul
descoperirilor de acest tip sunt atribuite secvenţei crono-culturale sus menţionate.
Primele suporturi de acest tip au fost descoperite în cadrul aşezării de tip tell de la Vidra, în
cadrul nivelelor atribuite culturii Boian 17 • Ulterior, piese complete sau fragmentare din această
categorie sunt amintite în aşezările de la Boian A - Grădiştea Ulmilor 18 , Glina 19 , Radovanu 20 ,
1
22
23
Spanţov2 , Tangâru sau Vlădiceasca •
Suportul descoperit la Sultana-Gheţărie se încadrează tipologic în seria celorlalte piese de
acest tip şi completează spectrul informaţional legat de această categorie de artefacte specifice
comunităţilor Boian. Analiza tehnologico-funcţională realizată privitor la această piesă aduce date
noi privind modul de manufacturare al suporturilor paralelipipedice. În viitor, pe baza datelor
decelate din această analiză, avem intenţia de a verifica modul de realizare şi funcţionalitatea
acestui tip de suport în cadrul programului de arheologie experimentală ce se desraşoară anual la
Sultana.
Observăm că forma nu este singura caracteristică constantă a acestor suporturi. Decorarea
suprafeţelor exterioare cu linii incizate umplute cu pastă albă şi pictarea cu roşu crud sunt elemente
definitorii2 4 pentru majoritatea suporturilor de acest tip, inclusiv pentru cel descoperit la SultanaGheţărie. În opinia unor autori, această practică de pictare bicromă (cu alb şi roşu) trebuie pusă în
25
legătură cu ritualuri de mediere între lumea viilor şi lumea morţilor . Totuşi, având în vedere
faptul că piesa în discuţie provine dintr-un context domestic şi nu unul funerar, această interpretare
are valoare de ipoteză de lucru. Prezenţa urmelor de afumare la interior26 (PI. IV/4), precum şi
descoperirea unor exemplare în apropierea vetrelor27 , ar putea indica utilizarea acestor suporturi în
asociere cu focul.
Nu în ultimul rând, frecvenţa redusă a acestor suporturi în diverse contexte arheologice
atestă indirect utilizarea lor restrânsă, probabil rezervată exclusiv unor persoane cu statut special
din cadrul grupului social sau poate unor evenimente deosebite din cadrul comunităţilor respective.
Evident, această interpretare are doar caracter de ipoteză de lucru, mai ales datorită absenţei unei
analize exhaustive a tuturor suporturilor de acest tip din România şi Bulgaria.
Pe baza datelor disponibile este dificil de afirmat ce anume susţineau aceste suporturi şi
28
dacă într-adevăr funcţia lor primară era aceea de suport. Ipotezele formulate până acum pot fi
plauzibile, însă nu există suficiente argumente pentru a ne pronunţa categoric în favoarea uneia sau
alteia dintre acestea.
Fragmentele suportului din groapa C 13 au fost descoperite împreună cu fragmente
ceramice ce s-au întregit parţial. Acestea aparţin unui vas cu picior, atent decorat cu excizii
încrustate cu pastă albă (PI. V/2) şi un vas tronconic cu pereţi arcuiţi spre exterior, cu urme de
procesare a unor substanţe organice prin expunere la foc (PI. Vl/1 ), toate fiind situate în partea
inferioară a umpluturii (u.s. 1031 ). Lentilele de cenuşă şi fragmentele mici de cărbune erau
omniprezente printre resturile vaselor amintite. Toate aceste „resturi" credem că reflectă gestul
final al unei expresii sociale/cultice ce ar fi implicat utilizarea focului, a unui vas comun ce a servit
la procesare/gătire, a unei „fructiere" cu proprietăţi ce o recomandă consumului colectiv şi a unui
vas suport ce nu se afla la prima utilizare 29 , dar cu siguranţă la ultima.
Şerbănescu 2014
Rosetti 1934
18
Comşa 1959, 127
19
Petrescu-Dâmbovita 1944, 70
2
Comşa 1990, 56 ,
21
Morintz, Preda 1959, 164-165
22
Berciu 1935, 13
23
Şerbănescu, Şandric 2012, 117; Şerbănescu 2013, 2014
24
Rosetti 1934, 13; Comşa 1974, 119; Şerbănescu, Şandric 2012, 117
25
Dragoman 2013, 99
26
Rosetti 1934, 13; Berciu 1935, 13
27
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Avem speranţa că viitoare cercetări arheologice de la Sultana-Gheţărie să conducă la
descoperirea de noi suporturi de acest tip 30 , care să ne permită alte observaţii legate de această
categorie de piese deosebite.
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IMPORTURI ŞI IMIT AŢII DESCOPERITE ÎN DA VA DE LA POIANA AFLA TE
ÎN COLECŢIILE MUZEULUI NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI

SORIN CLEŞIU

IMPORTS ANO IMITATIONS DISCOVERED ON THE DAVA OF POIANA LOCA TED
IN THE NATIONAL HISTORY MUSEUM OF ROMANIA COLLECTIONS

The items included in the catalogue were discovered following archaeological systematic excavations
carried out between the years 1927-1928 and 1949-1950 in the Geto-Dacian site of Poiana and come from
the collections of the National History Museum of Romania. From the lot of the available items, we
succeeded in identifying a number of 44 relevant vessel fragments for our study, which are represented by
Hellenistic and Roman items (34 Pontic sigillata) and Geto-Dacian vessels type imitations - drinking ware
(cups, kantharoi, skyphoi) and service tableware (plates). The material is fragmentary, even so in a few cases
the shape where restored rather precisely.
KEYWORDS:

Pontic sigillata, Geto-Dacian settlement, imports, imitations, Roman pottery
Pontic Sigillata, aşezări geto-dace, importuri, imitaţii, ceramică romană

CUVINTE CHEIE:

Within a context, items have
symbolic meanings
through their relationships
and contrasts with other
items within the same text 1

I. CONSIDERA ŢII PRELIMINARE

În perioada preclasică în teritoriile locuite de geţi 2 , importurile 3 pătrundeau din lumea
greacă şi apoi elenistică, prin intermediul cetăţilor pontice. Aşadar, aşezările de pe cursul inferior al
Siretului ocupau poziţii de anvergură, iar vecinătatea cu oraşele greceşti le oferea un avantaj
suplimentar transformându-le în centre artizanale şi comerciale de importanţă regională. Lotul de
piese reprezentat de importuri şi imitaţii de la Poiana (corn. Nicoreşti, jud. Galaţi) constituie
subiectul prezentului studiu şi are ca scop includerea lor în circuitul ştiinţific.
Cetatea geto-dacică de la Poiana este localizată la marginea de nord-vest a satului Poiana,
pe terasa râului Siret. Ocupă un platou cu o altitudine de 200 m, puternic afectat în zilele noastre de
eroziunile provocate de ape în râpele formate în substratul de loess şi nisip; din întreaga staţiune
păstrându-se numai periferia estică.

1

Hodder, Hutson 2003, 144. A citi trecutul aşa cum o spune lan Hodder - asemenea textului - în care cuvintele ca şi
vestigiile materiale, artefactele arheologice, necesită informaţii contextuale (deixis) pentru a transmite un sens, iată
sensul motto-ului de mai sus. Astfel, asemeni cuvintelor cu inţeles deplin, vestigiile materiale iau formă temporală,

2

Dumitrescu, Vulpe 1988, 92. Cu precădere în spaţiul est-carpatic, studiul de faţă referindu-se la importurile descoperite
în aşezarea de la Poiana Nicoreşti Uud. Galaţi). Atestaţi în izvoarele istorice în contextul campaniei lui Darius
împotriva sciţilor, putem vorbi de geţi (denumire etnică generică) încă din sec. VII a.Chr. Sursele îi amintesc la sud de
Dunăre (Herodot, IV, 93, Tucidide, II, 96, I), prima atestare a lor la nord de Dunăre aflându-se în contextul campaniei
lui Alexandru cel Mare din 335 a.Chr. (Ptolemeu Lagos, la Arrian).
Bauer 2008, 90-91. Atunci când identificăm un material/artefact, ne punem întrebarea dacă acesta reprezintă un produs
local, de cine a fost realizat, unde a fost realizat. Toate aceste întrebări duc la catalogarea materialului respectiv ca
import (venit din exterior) sau imitaţie (produs local) sau obiect realizat local reprezentând o „expresie a identităţii"
(produs local, generând modele originale şi stil propriu). Toate aceste variabile depind de procesele sociale de comerţ,
difuziune, migraţie, reglementate prin factori ai „pieţei", consumul, concurenţa şi relaţia economică, exportul şi
importul de idei.

spaţială, tipologică şi funcţională.

3
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Primele cercetări arheologice au început în anul 1927 4 sub conducerea lui Radu Vulpe,
continuând cu mici întreruperi până în anul 1990. Stratigrafia staţiunii 5 cuprinde o succesiune de
mai multe niveluri de locuire aparţinând epocii bronzului (cultura Monteoru), Hallstatt (cultura
Basarabi) şi Latene.
Sistemul defensiv al cetăţii de la Poiana6 este prezent numai pe laturile de est şi de nordest, fiind constituit din val, palisadă şi şanţ de apărare, pantele abrupte (ce mărginesc aproximativ
213 din suprafaţă) ale promontoriului oferind fortificarea naturală a aşezării.
Importurile şi imitaţiile de la Poiana, reprezintă o constantă pentru determinarea şi
amploarea relaţiilor comerciale şi nu pot fi disociate. Imitarea amforelor şi a veselei de băut,
skyphos sau kantharos (formele cu decor lustruit sau pictat), a bolurilor elenistice cu decor în relief,
iată temeiul pentru directa pondere a influenţelor greco-elenistice şi romane.
Majoritatea schemelor tipologice şi morfologice ale formelor imitate corespund ceramicii
elenistice şi romane (secolele I a. Chr.-I p. Chr.). Imitaţiile după vase de tip skyphos şi kantharos,
spre exemplu, se individualizează printr-o profilatură încărcată, decor geometric lustruit (catalog
nr. 35, 37, 38, 39, 42, 43), pereţii groşi ai corpului vaselor, pasta cenuşie, compactă. Adoptarea
prototipurilor originale se dezvoltă în produse locale realizate într-un stil propriu, influenţele
alogene generând, în cele din urmă, stilul figurativ unic de la Sarmizegetusa Regia.
7
Numărul mare al descoperirilor în spaţiul est-carpatic, 1150 de exemplare publicate
(imitaţii după vasele de tip kantharos si skyphos), ar putea indica împrumutul/influenţa tradiţiilor
8
greceşti ce ţin de symposion, ritualul dedicat băuturii (băutului în comun) şi deipnon al mesei
propriu-zise9 , de asemenea, al existenţei unui serviciu de masă specializat (ministeria) format din
vesela pentru băut (kantharoi, boluri) şi pentru masă („fructiere", străchini, castroane) 10 • Vasul
specializat pentru transportul vinului - amphora - descoperită sub forma importurilor şi imitaţiilor,
11
reprezintă o componentă esenţială a schimburilor (vinuri scumpe) cu autohtonii •
Sursele antice (Platon, Strabon - referitor la moravurile geţilor), clasifică neamurile
barbare (sciţii, perşii, celţii, iberii, tracii şi deopotrivă geţii), ca fiind lipsite de măsură, vinul fiind
consumat curat, fără apă - norma combinării vinului cu apa (krasis) în krateroi fiind o constantă a
măsurii şi moderaţiei. O ipoteză interesantă este emisă de Zoe Petre (susţinută iniţial de Alexandru
Avram), în studiul dedicat izvoarelor greceşti referitoare la greci 12 , cu privire la interdicţia de a bea
vin în perioada lui Deceneu şi Burebista. Astfel, este de presupus, ca ipoteză pur speculativă, că
tradiţia de interzicere a vinului, tăierea viţei-de-vie, este legată de interdicţia unor forme de cult
legate de consumul ritual de vin (aşa-numita reformă a lui Deceneu) şi de supunerea vremelnică a
aristocraţiei războinice în timpul lui Burebista.
Problematica ceramicii elenistice şi romane a fost readusă în discuţie de Mariana-Cristina
Popescu, prin articole despre categoriile ceramice studiate (Sigillata Pontica 13 , ceramica
14
15
pergameniană , ceramica glazurată ) concretizate ulterior într-un studiu intitulat Hellenistic and
Roman Pottery in pre-Roman Dacia: (2"' 1 century B. C. - l" century A.D.), monografie dedicată
descoperirilor de acest gen în aşezările şi fortificaţiile getice.

4

Vulpe, Vulpe 1931, 93-130
' Vulpe, Teodor 2003, 15-22
6
Vulpe, Teodor 2003, 89-95
7
Florea 1998, I06-108; Florea 2011, 83
8
Vasele de tip kantharos fiind probabil produse şi exportate în regiunile învecinate.
9
Petre 2004, 175-179 (cu notele şi trimiterile bibliografice) tema băutului în comun (symposion) fiind tratată riguros în
literatura. de specialitate.
1
° Florea 1998, I 06
11
Opaiţ2013, 21-65
1
~ Petre 2004, 178
13
Popescu 2009, 17-46
14
Popescu 20 I O, 51-66
15
Popescu 2012, 8-10
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li. CERAMICA DE IMPORT ŞI IMITAŢIILE GETICE DE LA POIANA AFLATE ÎN DEPOZITUL MUZEULUI
NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI

II. I. CONTEXTUL RECENT ŞI ARHEOLOGIC

În studiul de faţă nu mi-am propus să intru în problematica ceramicii elenistice şi romane,
ci doar să completez lotul de piese reanalizat recent 16 , cu cele care au stat mai bine de două decenii
în depozitele muzeului. Un demers similar l-am întreprins odată cu studierea ceramicii cu pictură
de la Sarmizegetusa Regia, piesele care fac obiectul studiului de faţă având aceeaşi istorie 17 •
Ceramica descrisă în catalog a fost selectată dintr-un lot de aproximativ 100 de piese
păstrate în colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a României. Am ales să repertoriez piesele de
import şi câteva din piesele getice considerate imitaţii locale.
Restul de piese (netratate în studiul de faţă), este alcătuit din fragmente ceramice tipice
pentru perioada clasică Latene. Printre acestea s-a „rătăcit" şi un vas reîntregibil de dimensiuni
mari (probabil un vas de provizii?), cu decor în val, descoperit de Vasile Pârvan în timpul
perieghezei efectuate în anul 1913, la Poiana.
În contextul numărului impresionant de obiecte ceramice autohtone şi de import, cele
câteva piese selectate şi descoperite în mod insolit în depozitul MNIR nu schimbă din punct de
vedere statistic situaţia materialului de la Poiana, ci reprezintă o categorie, un eşantion pentru
studiul comparativ. Adăugăm şi faptul că deşi o parte din piesele de import de la Poiana au fost
reanalizate, studiile privind delimitarea producţiilor locale de cele de import sunt puţine ca număr,
reprezentând una dintre problemele cu care se confruntă cercetarea actuală în această chestiune.
Depozitate într-o cutie de carton, pe care era notaţia „Poiana" fragmentele ceramice
neîntregibile au fost disociate pe baza marcajului notat în cerneală cu peniţa.
Pe baza marcajului de pe unele dintre piesele selectate, am putut reconstitui într-o oarecare
măsură contextul arheologic. Pe o parte din fragmente există doar sigla şantierului şi anul (Poiana
1949), pe altele, deşi lipseşte anul, este notată secţiunea (o parte fiind descoperite cu prilejul
demontării unui profil), sau suprafaţa în care au fost descoperite şi, în sfârşit, fragmente notate doar
cu menţinea „Poiana".
Aşadar, contextul arheologic este neclar, fragmentele ceramice fiind obiectul cercetărilor
realizate în anii 1927 - 1928 şi 1949 - 1950. Mai precis, este vorba de secţiunea B', orientată E-V
şi trasată în prelungirea secţiunii B, cercetată în anul 1927, a celor notate H-H'-H" (în zona
vestică a staţiunii) şi C'-C" (perpendiculare pe valul de apărare de pe latura de est a staţiunii
cercetate în 1949 - 1950) 18 şi în cele din urmă, a pieselor rezultate la demontarea unui profil al
19
secţiunii K , spre capătul sudic al aşezării. În secţiunea K din anul 1950 a fost descoperită o
locuinţă de formă dreptunghiulară identificată datorită gropilor de par, podelei şi vetrelor.
11.2. TIPOLOGIA FORMELOR

în cadrul repertoriului tipologiile predefinite şi împărţirea în două
de masă şi vase pentru transport sau depozitare.
Astfel, din lotul avut la dispoziţie pentru studiu, alcătuit din cupe, skyphoi, farfurii şi
amfore, au fost identificate 33 forme aparţinând veselei de import şi 16 forme aparţinând imitaţiilor
getice.
11.2.1. IMPORTURILE
Au fost identificate mai multe clase ceramice prezente în lotul avut la dispoziţie pentru
studiu:
Formele studiate

grupe

respectă

funcţionale: veselă

16

Popescu, 2009, 17-46, Popescu 2013.
Cleşiu, Trohani 2013, 207
18
Vulpe 1951, 47-52. Cercetările arheologice din anul 1949 au fost publicate într-un scurt raport în primul număr al
revistei Studii şi Cercetări de Istorie Veche, responsabilul ştiinţific fiind R. Vulpe, din colectivul de cercetare făcând
parte şi I. Casan, C. Cihodaru, S. Constantinescu, Gr. Florescu, M. Grigoraşu, P. Radu, de asemenea, semnatari ai
„Raportului sumar despre activitatea şantierului arheologic Poiana-Tecuci".
19
Vulpe, Teodor 2003, 31
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A. Ceramica cu decor pictat West Slope. Stilul ceramic West Slope, apare în atelierele din
centrele de la Atena şi Pergam, precum şi în centrul cunoscut sub numele de Ivy Platter Workshop
din regiunea micro-asiatică 20 , cu localizare incertă. Stilul se dezvoltă începând cu primul sfert al
secolului al III-iea şi se caracterizează prin motive decorative vegetale, geometrice, zoomorfe,
pictate cu alb/galben-brun pe barbotina de culoare închisă sau prin motive realizate prin incizie,
ornamente aplicate sau lustruire. În siturile getice de la Brăiliţa, Borduşani, Popeşti, Poiana,
Răcătău şi Brad, vasele cu decor West Slope sunt destul de bine reprezentate de skyphoi, cupe şi
kantharoi, cu decor simplu, alcătuit din motive vegetale sau geometrice, foarte puţine sunt decorate
prin incizie, motive aplicate sau incizie21
Această categorie ceramică este reprezentată în repertoriul nostru de un singur fragment
aparţinând unui vas skyphos. Acesta păstrează toarta pliată la partea superioară, rotunjită. Pe
fragmentul păstrat din corp se află urmele de vopsea albă la joncţiunea dintre perete şi bază. Pasta
este fină, compactă de culoare cărămizie, firnis roşcat, decorat cu motive pictate (cat. nr. 7).
Cronologic, se încadrează între mijlocul secolului al Ii-lea a. Chr. şi mijlocul secolului I a.
Chr. şi probabil reprezintă o adaptare în centrele pontice a vaselor de tip skyphoi, produse în
Pergam sau Asia Minor22
B. Sigillata pergameniană
Categorie ceramică a vaselor cu firnis de culoare roşie „rotfirniskeramik'', denumită şi
sigillata orientală, a fost creată de-a lungul secolului al Ii-lea a. Chr. în centre din Asia Mică, mai
precis în Pergam, sudul Asiei Mici sau în centre neidentificate din Siria şi Palestina. Fragmente
aparţinând acestei categorii au fost descoperite la Borduşani, Popeşti, Poiana, Răcătău şi Brad.
Au fost identificate două forme ceramice: vas cu picior, posibil o cupă? sprijinită pe un
picior plat, suplu, cu marginea profilată având o canelură pe margine (cat. nr. 21) şi un fragment
din partea superioară a unui castron cu buza faţetată, peretele vasului înclinat şi concav la interior.
Acesta din urmă încadrându-se formei Atlante II, tip L26A, ceramică produsă în <;:andarli, conform
23
clasificării lui J.W. Heyes (cat. nr. 30).
C. Sigillata pontica
Sigillata Pontica, nume convenţional pentru descoperirile din bazinul pontic, reprezintă cea
mai numeroasă categorie ceramică, majoritatea provenind din aşezările getice de pe Valea
Siretului 24 . Pentru clasificarea25 acestora se evidenţiază două studii tipologice majore. Primul
26
aparţine lui J. W. Hayes în Atlante II, pe baza materialelor descoperite în bazinul pontic . Al
doilea, cel mai recent, este realizat de Denis V. Zhuravlev pe baza materialelor arheologice
27
obţinute din necropola scitică din sud-vestul Crimeei (Belbek III şi IV) .
Ţinând seama de starea de conservare a vaselor studiate, tipologia realizată de MarianaCristina Popescu grupează piesele în două categorii funcţionale: vase pentru servit (farfurii şi
boluri) şi vase pentru băut (pahare, cupe şi skyphoi) 28 • Caracteristicile principale ale acestui grup
ceramic, sunt date de pasta omogenă cu mică şi particule calcaroase în compoziţie, culoarea
variabilă (roşu, cărămiziu sau brun), firnis dispus inegal având reflexie strălucitoare sau mată.
Pentru realizarea decorului erau utilizate mai multe tehnici de ornamentare - incizie, motive
aplicate, imprimare şi barbotinare.
În cadrul materialului ceramic studiat, au fost identificate fragmente aparţinând cupelor,
vaselor de tip skyphoi şi farfuriilor.

20

Popescu 20 I I, 52.
Popescu 2013, 34. Înregistrarea şi analizarea a 89 de fragmente prezente în siturile dacice din afara arcului carpatic.
22
Popescu 2013, 37.
23
Atlante II, 77. Tipologia lui Heyes se bazează pe formele prezentate de Loeschcke, dar si pe baza tipurilor descoperite
în Pergam sau în alte situri din jurul Mării Mediterane.
24
Pentru Poiana sunt 184 de intrări în catalogul ceramic realizat de Mariana-Cristina Popescu. Pentru comparaţie, la
Răcătău au fost descoperite 90 de fragmente, iar la Brad numai 27.
25
Nu intru în detalii şi consideraţii de ordin tipologic, menţionez doar cele două direcţii de studiu.
26
Atlante II, 92-96.
27
Zhuravlev 2002, 256-261.
28
Popescu 2013, 68-73
21
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Cupele sunt reprezentate de 6 fragmente determinate: cupe cu corpul globular, buza teşită
sau rotunjită, toarte inelare. Conform tipologiei propuse de Mariana-Cristina Popescu se încadrează
în tipul C 21 varianta 1, după Zhuravlev tipul 32.5 29 •
Un fragment cu toarta inelară prinsă de corp păstrează decorul barbotinat realizat din
picături în formă de lacrimă dispuse în şir în partea superioară a corpului ( cat. nr. 1), restul
fragmentelor sunt reprezentate de un fragment din corp şi mai multe baze de formă inelară.
Vasele de tip skyphos sunt reprezentate printr-un număr de 5 fragmente determinate,
reprezentând cele mai multe intrări din catalogul nostru.
Sunt două variante de vase cu corpul tronconic, unghiular (cat. nr. 10, 16) sau rotunjit (cat.
nr. 8) la joncţiunea dintre perete şi bază, cu toarte inelare cu plăcuţă, tip S 2 Popescu (Atlante II, tip
XA,B).
Restul vaselor, fie ele fragmente de buze, corp sau bază, se încadrează în categoria
miscellanea, varianta cu corpul tronconic, unghiular la joncţiunea dintre perete şi bază sau varianta
cu corpul tronconic rotunjit la joncţiunea dintre perete şi bază, dar cu toarte pliate la partea
superioară.

Farfuriile, cuprinzând fragmente din 6 exemplare, se încadrează în două variante. Farfurie
cu buză verticală şi muluri pe suprafaţa exterioară, tip P l/varianta 2 Popescu (Atlante II, tip I,
Zhuravlev 20 I O, nr. 61 ). A doua variantă este reprezentată de farfuria cu corpul având pereţii
arcuiţi şi buza rotunjită, teşită sau înclinată spre interior, tip P 3/varianta I Popescu (Zhuravlev
2010, tipurile 11.1, 11.2 şi 12).
D. Amforele sunt reprezentate de două toarte fragmentare de amforă aparţinând probabil
unor amfore pseudo Cos (imitaţii Heracleea Pontica). Toartele sunt bifide, arcuite formând un
unghi ascuţit; pasta este de culoare alb-roziu, fină, compactă, foarte dură, cu particule albe,
calcaroase, mică, cuarţ.
Aceste tip de amfore reprezintă imitaţii ale amforei cosiene, produse în centrele de la
Heracleea şi Sinope şi vor domina spaţiul pontic în perioada romană, frecvenţa acestor piese fiind
mare în toate aşezările de pe Valea Siretului.
11.2.2.

IMITAŢIILE

Imitaţiile

GETICE.

getice sunt reprezentate de vase de tip kantharos, skyphos, /agynos.

A. Ceramică cenuşie.
Fragmente ceramice cu decorul lustruit pe suprafaţa mată a angobei cenuşii, realizat din
benzi lustruite dispuse vertical, orizontal sau oblic, unele formând triunghiuri. Corpul acestora este
bitronconic în majoritatea cazurilor, două exemplare având corp cilindric, cu partea inferioară de
formă tronconică. Toartele sunt inelare, unele prezintă caneluri sau sunt aplatizate la partea
superioară, baza este inelară în majoritatea cazurilor.
Tehnica în care sunt realizate aceste vase, angobarea şi lustruirea acesteia, ar putea ilustra o
fază timpurie, de tranziţie spre tehnica picturii propriu-zise de origine elenistică.
B. Ceramică cu decor pictat.
Trei fragmente din catalog sunt reprezentate de două vase skyphoi cu decor geometric
pictat, cu benzi roşii orizontale care încadrează linii oblice sau neregulate, (nr. catalog 13, 14) şi de
un fragment din corpul unui vas /agynos, decorat cu benzi şi triunghiuri de culoare roşie.
La cele trei fragmente studiate, adăugăm si un fragment de skyphos cu corp tronconic,
unghiular la joncţiunea dintre perete şi bază, cu buza rulată şi rotunjită la exterior; toarta verticală,
pliată, cu o uşoară şănţuire la partea superioară.
Culoarea pastei variază de la un alb-gălbui spre cărămiziu şi are în compoziţie, nisip, oxizi
de fier, incluziuni de culoare neagră (cărbune, pleavă?), sau particule calcaroase. Firnisul vaselor
este de culoare alb-gălbui, peste care au fost aplicate motivele decorative pictate sau de culoare
roşiatică, dispus inegal şi fără alte elemente decorative.

29

Popescu 2013, 72
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Tehnica olăriei meşterilor locali, desăvârşită uneori, ne permite cu greu disocierea vaselor
imitate de vasul utilizat ca model, toate fragmente sunt produse autohtone decorate în stil
elenistic 30 , cu o bună execuţie tehnică.
III.2. EXCURS. CONCLUZII ŞI DATE DESPRE PERIOADA FINALĂ A AŞEZĂRII DE LA POIANA

Sigillatele pontice sunt realizate în centre din bazinul pontic rămase necunoscute din punct
de vedere arheologic. Cronologic 31 , formele au fost produse de-a lungul primei jumătăţi a secolului
Ip. Chr.
Mariana-Cristina Popescu stabileşte prima jumătate a secolului I p.Chr. ca terminus post
quem pentru apariţia sigillatelor pontice în aşezările getice (skyphoi varianta Atlante II X A, B). De
asemenea, formele datate după Hayes şi Zhuravlev în secolul al II-iea p. Chr., perioadă în care
dezvoltarea acestor davae se va fi încheiat datorită cuceririi romane, devin terminus ante quem
pentru răspândirea acestora în Dacia pre-romană.
Astfel, tipul PI/varianta 2 se încadrează după Zhuravlev în intervalul cronologic absolut
50-240/250 p. Chr., iar tipul P3/varianta I în intervalul 50-100 p.Chr.
Din punct de vedere cronologic, dava de la Poiana are o evoluţie continuă 32 acoperind
perioada cuprinsă între stărşitul secolului al IV-iea a. Chr. şi finalul secolului I p. Chr./începutul
secolului al II-iea p. Chr. Acest lucru este susţinut de indicatori cronologici relevanţi cum ar fi
fibulele de schemă tracică, fibulele Latene B şi C, amforele Thasos cu ştampilă, fibulele Aucissa,
fibulele norico-panonice sau fibulele în formă de pe/ta sau lunula.
Este importantă menţiunea dată de însemnările papyrusului Hunt care conţine referiri
despre dislocarea efectivelor cohortei I Hispanorum veterana quingenaria, din trupele aflate în
Moesia Inferior. Astfel, se menţionează că o parte din aceste efective se aflau trans Danuvium in
expeditionem, alţii erau intra provinciam, Piroboridavae 33 in praesidio, Buridavae in vexillatione34•
Nu se pot determina cu certitudine aspectele privind funcţionarea acestor centre în perioada
celor două războaie dacice. De asemenea, identificarea celor două centre conform textului
geografului Ptolemeu35 - Piroboridava cu Poiana de pe Siret şi Buridava la Stolniceni - Râmnicu
Vâlcea, rămâne ipotetică. Sistemul de fortificaţii de la Poiana funcţionează o perioadă scurtă de
timp, la finalul secolului I p. Chr. acesta fiind abandonat, nivelul de distrugere identificat în zona
valului de apărare fiind legat de expediţia lui Tiberius Plautius Silvanus Aelianus, în urma căreia
I 00.000 de transdanubieni sunt strămutaţi în provincia Moesia. Este foarte probabil ca această
aşezare să fi renunţat la funcţia militară de ceva vreme (finalul anului 89 p. Chr.), dată fiind situaţia
fortificaţiei abandonate şi numărul redus de piese de armament corespunzător tipologic acestei
perioade (un singur fragment aparţinând unui vârf de lance de tip pilum şi două fragmente incerte,
restul fiind fragmente de lance încadrate timpuriu şi vârfuri de săgeţi din bronz cu trei muchii 36 ).
Este cert faptul, că după repetatele strămutări, dar şi a numeroaselor înfrângeri prin acţiunile
hotărâtoare ale guvernatorilor romani, dar şi datorită presiunii exercitate odată cu organizarea
provinciei Moesia, geţii îşi pierd coeziunea politică şi militară. Astfel, cu destulă probabilitate, este
de presupus că statutul davei de la Poiana, la finalul secolului I p. Chr. poate începutul secolului al
II-iea p. Chr. este cu precădere comercial (port of trade), teritoriile de la sud de Carpaţi şi sudul
Moldovei aparţinând la data redactării pridianum-ului (105 p. Chr.), provinciei Moesia lnferior37 •

°Florea 1998, 99-108

3

31

Popescu 2013, 76, tabel 2
Din nefericire informaţiile privind contextul arheologic sunt lacunare sau lipsesc cu desăvârşire. Datorită acestui lucru
nu putem face observaţii detaliate privind sfârşitul cronologic al aşezării de la Poiana şi orice demers în acest sens se
încadrează în limitele prudenţei.
33
Vulpe, Teodor 2003
34
Fontes I, 467-471; Syme 1971, 122; Petolescu 2010, 162-163
35
Ptolemeu, Geographia, III, 8, 5.
36
Vulpe, Teodor 2003, 532-540, fig. 53--61
37
Petolescu 20 I O, 162-163 (şi nota 15 despre datarea papirusului, conform inscripţiei de la Rasova, jud. Constanţa)
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38

arheologice 1949; Db = 4 cm. Fragmentar. Baza de
formă inelară, înălţată, cu umbo în centru; pasta este
de culoare gălbuie-roşiatică, fină, compactă, cu
mică şi oxizi de fier 2,5YR6/8. Cf Zhuravlev 201 O,
nr. 235-236, 238, p. 148-149, pi. 30. Ref Popescu
2009, nr. 174, p. 40; Popescu 2013, tip C4, p.137,
PI. 50/410,417. Dat. mijlocul sec. I p. Chr. sfărşitul sec. I p. Chr./prima decadă a sec. II p. Chr.
PI. 1/4, IX/4
5. Cupă cu corpul globular, buză rotunjită sau
teşită, toartă inelară (Zhuravlev, tip 32.5). Cercetări
arheologice I 949; Secţ. B' C 12, I 949 ?; Db = 4
cm. Fragmentar. Baza de formă inelară, înălţată, cu
umbo în centru; Pasta este de culoare cărămizie,
2,5YR6/8, compactă, cu mică şi incluziuni albe
(calcaroase). Cf Zhuravlev 2010, nr. 235-236, 238,
p. 148-149, pi. 30. Ref Popescu 2009, nr. I 74, p.
40; Popescu 2013, tip C4, p.137, PI. 50/410,417.
Dat. mijlocul sec. I p. Chr. - sfărşitul sec. I p.
Chr./prima decadă a sec. II p. Chr. PI. 1/5, IX/5
6. Cupă cu corpul globular, buză rotunjită sau
teşită, toartă inelară (Zhuravlev, tip 32.5). Cercetări
arheologice I 949, Db = 5 cm. Fragmentar. Baza de
formă inelară, uşor supraînălţată; pasta este de
culoare cărămizie, 5YR6/8, poroasă, cu incluziuni
calcaroase şi particule brune (oxizi de fier?). Cf
Zhuravlev 2010, nr. 235-236, 238, p. 148-149, pi.
30. Ref Popescu 2009, nr. I 74, p. 40; Popescu
2013, tip C4, p.137, PI. 50/41 I. Dat. mijlocul sec. I
p. Chr. - sfărşitul sec. I p. Chr./prima decadă a sec.
II p. Chr. PI. 1/6, IX/6

IMPORTURILE
CUPE

1. Cupă cu corpul globular şi toartă inelară
(Zhuravlev, tip 32.5). Cercetări arheologice I 949;
Dg = 8 cm, Dm = 8,50 cm. Fragmentar. Buza
verticală, rotunjită la exterior; corpul este globular
cu două toarte prinse de acesta. Dec. barbotinat;
ornamentat cu picături în formă de lacrimă dispusă
în partea superioară a corpului; pasta este fină,
compactă de culoare cărămizie, 7,5YR7/6; firnis
dispus inegal de culoare roşcată cu aspect metalic,
7,5YR8/8.
Cf Zhuravlev 2002, 256, fig. 12/9. Ref Vulpe,
Teodor 2003, nr. 849, p. 328, fig. 239/7; Popescu
2009, nr. 93, p. 32-33, pi. 4; Popescu 2013, nr. 261,
262, p. 137, 228. Dat. mijlocul sec. I p. Chr. sfărşitul sec. I p. Chr./prima decadă a sec. II p. Chr.
PI. 1/1, IX/1
2. Cupă cu corpul globular, buză rotunjită sau
teşită, toartă inelară (Zhuravlev, tip 32.5). Cercetări
arheologice I 949; Dg = 8 cm. Fragmentar. Corp
globular, buză verticală teşită; două caneluri la
joncţiunea buzei cu peretele corpului; pasta este de
culoare cărămizie, fină, compactă cu mică şi
incluziuni calcaroase în degresant, IOYR7/6; firnis
de culoare roşcată cu reflexii metalice, 7.5YR7/8.
Cf Zhuravlev 2010, nr. 235-236, 238, p. 148-149,
pi. 30. Ref Popescu 2009, nr. I 74, p. 40; Popescu
20 I 3, tip C4, p.228, PI. I 8, 48/3 I 5. PI. 1/2, IX/2
3. Cupă cu corpul globular, buză rotunjită sau
teşită, toartă inelară (Zhuravlev, tip 32.5). Cercetări
arheologice I 949, Db = 5 cm. Fragmentar. baza de
formă inelară, uşor supraînălţată; pasta este de
culoare cărămizie, 5YR6/8, poroasă, cu incluziuni
calcaroase şi particule brune (oxizi de fier?). Vasul
a fost acoperit cu o angobă de culoare brun-roşcată
cu reflexii metalice, dispusă inegal, 5YR6/6. Cf
Zhuravlev 2010, nr. 235-236, 238, p. 148-149, pi.
30. Ref Popescu 2009, nr. 174, p. 40; Popescu
2013, tip C4, p.137, PI. 50/41 I. Dat. mijlocul sec. I
p. Chr. - sfârşitul sec. I p. Chr./prima decadă a sec.
II p. Chr. PI. 1/3, IX/3
4. Cupă cu corpul globular, buză rotunjită sau
teşită, toartă inelară (Zhuravlev, tip 32.5). Cercetări
38

SKYPHOI

7. Skyphos (West Slope) având corpul cu pereţi
verticali înclinaţi spre interior, unghiular la
joncţiunea peretelui cu baza, toartă pliată la partea
superioară. Cercetări arheologice 1949 ?, PI. 1117,
X/10 Toartă verticală, pliată la partea superioară;
pastă de culoare cărămizie, I OYR8/4, fină, cu
particule de mică şi uşoare incluziuni calcaroase;
firnis de culoare roşcată 5YR6/8. Dec. pictat; se
păstrează foarte puţin din decorul format probabil
din benzi şi motive vegetale realizate cu vopsea albgălbuie. Popescu 2013, p. 37, PI. 1-2/47-71. Dat.
mijlocul sec. II a. Chr. şi mijlocul sec. I a. Chr. PI.
1117, PI. X/10
8. Skyphos având corpul cu pereţi verticali înclinaţi
spre interior, unghiular la joncţiunea peretelui cu
baza, toartă pliată la partea superioară 39 . Cercetări
arheologice 1949 ? , Secţ. B' C I 2, Dm = 8 cm.
Fragmentar. Toartă verticală, pliată la partea
superioară; pastă de culoare cărămizie, 5YR7/6,
fină, cu particule de mică şi oxizi de fier, uşoare
incluziuni albe (calcaroase); firnis de culoare brunroşiatică cu reflexii metalice, dispus inegal pe
interiorul şi exteriorul vasului, 5YR7/8. Ref

Organizarea catalogului: Numărul curent; Categorie
obiect (formă vas, grup funcţional); context arheologic;
Dimensiunile şi starea de conservare a obiectului;
Descriere morfologică; Decor; Analogii; Referinţe
bibliografice; Datare; Note şi observaţii, Planşă.
Abrevieri folosite în catalog: Sec(. - secţiune, Dec. decor, Cf - conform, Dat - datare, Notă - observaţii,
Ref - referinţe bibliografice analogii; L = lungime, I=
lăţime; HP = înălţimea păstrată; Dg = diametrul gurii;
Dm = diametrul maxim; Db = diametru bază; PI. -

39

planşă.
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fină, compactă

de culoare cărămizie, cu mică şi
incluziuni calcaroase, 2,5YR5/8; angobă de culoare
brun-roşiatică dispusă inegal, 2.5YR4/8. Cf Atlante
II, p. 94-95, pi. XXIII/IO, 11. Ref Vulpe, Teodor
2003, no. 850, p. 328, fig. 239/8, Zhuravlev 2002,
256, fig. 12/12, 14, 259, fig. 15/5, Popescu 2009,
nr. 41, p. 28, fig. 3, Popescu 2013, p. 162, PI. 53.
Dat. de la începutul şi până la finalul sec. I p. Chr.
PI. IIl/13
14. Skyphos cu corpul tronconic, unghiular sau
rotunjit la joncţiunea dintre perete şi bază, cu toarte
inelare cu plăcuţă (Atlante II, tip X/A, B). Cercetări
arheologice 1949; Db = 4,30 cm. Fragmentar.
Corpul tronconic al vasului, unghiular la joncţiunea
dintre perete şi bază; baza de formă inelară,
profilată, supraînălţată; pasta este de culoare
caram1z1e, compactă, cu mica şi incluziuni
calcaroase în degresant, 5YR6/6; firnisul nu se
păstrează. Cf Atlante II, p. 94-95, pi. XXIII/I O, 11.
Ref Vulpe, Teodor 2003, no. 850, p. 328, fig.
239/8, Zhuravlev 2002, 256, fig. 12/12, 14, 259, fig.
15/5, Popescu 2009, nr. 41, p. 28, fig. 3, Popescu
2013, p. 162, PI. 53. Dat. de la începutul şi până la
finalul sec. I p. Chr. PI. III/14
15. Skyphos cu corpul tronconic, unghiular sau
rotunjit la joncţiunea dintre perete şi bază. Cercetări
arheologice 1949 ? , B' C 12, Dm = 8,30 cm, Db =
4,50 cm. Fragmentar. Corpul tronconic al vasului,
unghiular la joncţiunea dintre perete şi bază; baza
de formă inelară, profilată, supraînălţată; pasta este
de culoare cărămizie, incluziuni calcaroase, oxizi de
fier, cărbune, nisip, 7,5YR6/6. Dat. sec. I p. Chr.
PI. IIl/15
16. Skyphos cu corpul tronconic, unghiular la
joncţiunea dintre perete şi bază, cu toarte pliate la
partea superioară. Cercetări arheologice 1949 ?,
Sec(. K, demantelare profil? carourile 2-5, Db = 4
cm. Fragmentar. Baza de formă inelară, profilată şi
uşor supraînălţată; pasta de culoare cărămizie,
conţine particule de mică şi incluziuni calcaroase,
2,5YR5/8. Firnis de culoare roşie dispus inegal,
7,5YR7/6. Ref Popescu 2013, p.180, nr. 577. PI.
IIl/16
17. Skyphos cu corpul tronconic, unghiular la
joncţiunea dintre perete şi bază, cu toarte pliate la
partea superioară. Cercetări arheologice 1949 ?,
Sec/. K, demantelare profil ? carourile 6-8, Db =
4,50 cm. Fragmentar. Baza inelară, profilată şi uşor
supraînălţată; pasta este de culoare alb-gălbuie, cu
mică, oxizi de fier şi incluziuni calcaroase în
degresant, 7,5YR7/6. Ref Popescu 2013, p. 180, nr.
577. PI. III/17
18. Skyphos cu corpul tronconic, unghiular la
joncţiunea dintre perete şi bază, cu toarte pliate la
partea superioară. Cercetări arheologice 1928, Secţ.
B' C 12, Db = 5,30 cm. Fragmentar. Corpul de
formă tronconică cu baza vasului de formă inelară,
profilată; pasta de culoare cărămizie, cu mică şi
incluziuni calcaroase, 7,5 YR, 6/6; firnis de culoare

Popescu 2013, p. I 03, nr. 49; p. 107, nr. 79. Dat.
sec. II a. Chr. - sec. I p. Chr. PI. 11/8, X/11
9. Skyphos cu corpul tronconic, unghiular sau
rotunjit la joncţiunea dintre perete şi bază, cu toarte
inelare cu plăcuţă (Atlante II, tip XA, B). Cercetări
arheologice 1949; Dm = 8 cm. Fragmentar. Corpul
tronconic al vasului, rotunjit la joncţiunea dintre
perete şi bază. Pasta este fină, de culoare albgălbuie, cu particule de mică aurie şi oxizi de fier,
7,5YR6/4. Vasul a fost acoperit cu o angobă de
culoare brun-cărămizie la exterior şi interior, cu
reflexie metalică, dispusă inegal, 7.5YR4/6, urme
de ardere secundară. Cf Atlante II, p. 94-95, pi.
XXIII/IO, 11. Ref Vulpe, Teodor 2003, no. 850, p.
328, fig. 239/8; Zhuravlev 2002, 256, fig. 12/ 12,
14, 259, fig. 15/5; Popescu 2009, nr. 41, p. 28, fig.
3; Popescu 2013, p. 162, PI. 53. Dat. de la începutul
şi până la finalul sec. I p. Chr. PI. 11/9, X/7
10. Skyphos cu corpul tronconic, unghiular la
joncţiunea dintre perete şi bază, cu toarte pliate la
partea superioară. Cercetări arheologice 1949, Dm
= 7 cm. Fragmentar. Corp tronconic, unghiular la
joncţiunea peretelui cu baza, toarta pliată la partea
superioară este ruptă la jumătate; pasta este dură,
compactă,
cu mică şi incluziuni calcaraose,
7,5YR7/8; firnis de culoare roşiatică 7.5YR6/8. Ref
Popescu 2013, p. 180-181. Dat. sec. I p. Chr. PI.
11/10, X/8
11. Skyphos cu corpul tronconic, unghiular sau
rotunjit la joncţiunea dintre perete şi bază, cu toarte
inelare cu plăcuţă 40 . Cercetări arheologice 1949,
Dm = I O cm. Fragmentar. Corpul tronconic al
vasului, unghiular la joncţiunea dintre perete şi
bază. Dec. barbotinat?; Pasta de culoare alb-gălbuie
este compactă, cu mică aurie şi incluziuni albe,
calcaroase, 5YR7/6; angobă de culoare roşiatică,
dispusă inegal, 5YR6/8. Cf Atlante II, p. 94-95, pi.
XXIII/I O, 11. Ref Vulpe, Teodor 2003, no. 850, p.
328, fig. 239/8, Zhuravlev 2002, 256, fig. 12/12, 14,
259, fig. 15/5, Popescu 2009, no. 41, p. 28, fig. 3,
Popescu 2013, p. 162, PI, 53. Dat. de la începutul şi
41
până la finalul sec. I p. Chr. PI. 11/11, X/9
12. Skyphos? Cercetări arheologice 1928, secţiunea
B' C 12, Dg. 9 cm. Fragmentar. Buza este înclinată
la exterior, uşor aplatizată; pastă fină de culoare
cărămizie, cu incluziuni calcaroase, oxizi de fier, 5
YR 7/6. Ref Popescu 2013, p.180, nr. 577, 594. PI.
11/11; X/12
sfărşitul

VARIA

13. Skyphos cu corpul tronconic, unghiular sau
rotunjit la joncţiunea dintre perete şi bază, cu toarte
inelare cu plăcuţă (Atlante II, tip XA, B). Cercetări
arheologice 1949; Dm = 8,80 cm, Db = 4 cm.
Fragmentar. Corpul tronconic al vasului, unghiular
la joncţiunea dintre perete şi bază. Baza este
inelară, uşor profilată şi supraînălţată. Pasta este
40
41

Popescu 2013, tip S2, 161
Popescu2013, 161
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roşie

2009, no. I, p. 24, pi. I; Dat. mijlocul sec. I p. Chr.
PI. IV /23, XI/19
24. Farfurie cu corpul având pereţii arcuiţi şi buza
43
rotunjită, teşită sau înclinată spre interior
(Zhuravlev 20 I O, tipurile I I. I, 11.2 şi 12, Popescu
2013, tip P3/varianta I). Cercetări arheologice
1949, Dg = 18 cm. Fragmentar. Corp cu pereţii
arcuiţi şi buza înclinată spre interior, teşită la vârf;
pasta este de culoare cărămizie, fină, compactă, cu
mică, incluziuni calcaroase, 5YR7/6; firnis de
culoare portocalie, 5YR 7/8. Ref Vulpe, Teodor
2003, no. 796, p. 322, fig. 235/5. Dat. mijlocul sec.
I p. Chr. PI. IV /24, XI/20
28. Farfurie cu corpul având pereţii arcuiţi şi buza
rotunjită,
teşită
sau înclinată spre interior
(Zhuravlev 20 I O, tipurile I I. I, 11.2 şi 12, Popescu
2013, tip P3/varianta 2). Cercetări arheologice
1949, Dg = 18 cm. Fragmentar. Corp cu pereţii
arcuiţi şi buza înclinată spre interior, teşită la vârf;
pasta este de culoare cărămizie, fină, compactă cu
incluziuni calcaroase, particule de mica în
degresant, 2,5YR5/8. Firnis de culoare brun-roşcată
5YR7/8. Ref Vulpe, Teodor 2003, nr. 796, p. 322,
fig. 235/5. Dat. mijlocul sec. I p. Chr. PI. IV/25,
XI/21
29. Farfurie cu corpul având pereţii arcuiţi şi buza
44
rotunjită, teşită sau înclinată spre interior
(Zhuravlev 2010, tipurile I I.I, 11.2 şi 12, Popescu
2013, tip P3/varianta I). Cercetări arheolgice 1949,
H' IV A, -1,00 m, Dg = 18 cm. Fragmentar. Corp
cu pereţii arcuiţi şi buza înclinată spre interior,
teşită la vârf; pasta este de culoare cărămizie, fină,
compactă, cu mică, incluziuni calcaroase, 5YR7/6;
firnis de culoare portocalie, 5YR7/8. Cf Zhuravlev
2002, 246, fig.4/9. Ref Vulpe, Teodor 2003, no.
796, p. 322, fig. 235/5. Dat. mijlocul sec. I p. Chr.
PI. IV/26, XI/22
30. Farfurie. Sigillata pergameniană. Cercetări
arheologice 1949, Dg = 20 cm. Fragmentar. Buză
verticală, teşită la vârf, peretele vasului unghiular la
joncţiunea buzei cu baza. Pastă compactă, dură cu
incluziuni calcaroase şi oxizi de fier I OYR6/ I;
firnis metalic de culoare brun-roşcată 5YR3/4. Ref
Atlante II, tip L26A, Popescu 2013, p. 59, Dat.
mijlocul sec. I a.Chr.-finalul sec. I p. Chr. PI.
XI/23.

dispus inegal. Ref Popescu 2013, p. 180, nr.
577, 591. Dat. sec. Ip. Chr. PI. IIl/18
19. Skyphos cu corpul tronconic, unghiular la
joncţiunea
dintre perete şi bază. Cercetări
arheologice 1949, Db = 5 cm. Fragmentar. Corp
tronconic unghiular la joncţiunea dintre perete şi
bază; baza inelară, uşor supraînălţată cu o canelură
pe marginea exterioară; pasta este de culoare
cărămizie, fină, compactă, cu particule de mică şi
incluziuni calcaroase, 5YR6/6. Ref Popescu 2013,
p.175-176, PI. 23, 58. Dat. sec. Ip. Chr. PI. III/19
20. Skyphos cu corpul tronconic, unghiular la
joncţiunea dintre perete şi bază, cu toarte pliate la
partea superioară. Cercetări arheologice 1949, Db.
4 cm. Fragmentar. Corp tronconic, unghiular la
joncţiunea peretelui cu baza inelară, profilată şi
uşor supraînălţată; pasta este de culoare alb-gălbuie
cu mică, oxizi de fier, 7,5YR6/4. Ref Popescu
2013, p.180, nr. 577. Dat. sec. I p. Chr. PI. III/20
CUPĂ

21. Cupă?. Cercetări arheologice 1949, Secţ. K,
demantelare profil ? carourile 6-8, Db = 5,20 cm.
Fragmentar. Picior plat, suplu, cu marginea
profilată având o canelură pe margine, pe partea
interioară,
plată,
sunt trasate două cercuri
concentrice; pasta este de culoare alb-gălbuie, fină,
cu multe particule de mică aurie, 5YR6/6; firnis de
culoare roşie, 5YR6/8. Ref Atlante II, A6, Ceramica
<;andarli. Dat. sec. Ip. Chr. PI. IV/21, XI/17
FARFURII

22. Farfurie cu buză verticală şi muluri pe suprafaţa
42
exterioară (Atlante II, tip I). Cercetări arheologice
1928 ?, B' C 12, Dg = 25 cm. Fragmentar. Buză
verticală, dreaptă la parte superioară, uşor arcuită la
interior, delimitate cu muluri dispuse la partea
superioară şi inferioară; pereţii corpului sunt arcuiţi;
pasta este de culoare caram1z1e, incluziuni
calcaroase şi mică, 7.5YR7/8; firnis de culoare
portocalie, 5YR6/8; urme de ardere secundară. Cf
Atlante II, 93, pi. XXIl/6-8, I O; Zhuravlev 2002,
256, fig. 12/6. Ref Vulpe, Teodor 2003, p. 323, no.
804, fig. 235/8; Popescu 2009, no. I, p. 24, pi. I;
Dat. mijlocul sec. Ip. Chr. PI. IV/22, XI/18.
23. Farfurie (Atlante II, tip I). Cercetări arheologice
1949, H' IV A, -1,00 m, Dg = 16 cm. Fragmentar.
Buză verticală, dreaptă la parte superioară, uşor
arcuită la interior, delimitate cu muluri dispuse la
partea superioară şi inferioară; pereţii corpului sunt
arcuiţi; pasta este de culoare cărămizie, incluziuni
calcaroase şi mică, 7.5YR7/8; firnis de culoare
portocalie, 5YR6/8. Cf Atlante II, 93, pi. XXIl/6-8,
I O; Zhuravlev 2002, 256, fig. 12/6. Ref Vulpe,
Teodor 2003, p. 323, no. 804, fig. 235/8; Popescu

AMFORE

31. Amforă de tip pseudo Cos, sud-pontic,
45
aparţinând probabil producţiei heracleene (Zeest ,
46
Vnukov ). Cercetări arheologice 1949, Secţ. K,
demantelare profil? carourile 2-5. Fragmentară.
Toarte bifide, arcuite formând un unghi ascuţit.
Pastă de culoare alb-rozie, fină, compactă, foarte

43

Popescu 2013, 131-132, tip P3/varianta I.
Popescu 2013, 131-132; tip P3/varianta I.
45
Zeest 1960, tipurile 61, 64, 65
46
Vnukov 1999, 407-415
44

42

Popescu 2013, 221, pi. 11; tip PI/varianta 2; Atlante II,
tip I; Zhuravlev 2010, 123-124, nr. 61, nr. 166, 167.
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SORIN

CLEŞ/U

dură,

cu incluziuni albe, calcaroase, mică şi cuarţ,
7,5YR8/2. Ref Opaiţ 2011, 445--451. PI. V/27
32. Amforă de tip pseudo Cos, sud-pontic,
aparţinând probabil producţiei heracleene. Cercetări
arheologice 1949, Secţ. K, demantelare profil ?
carourile 2-5. Fragmentară. Toarte bifide, arcuite
formând un unghi ascuţit; pastă de culoare albrozie, fină, compactă, foarte dură, cu incluziuni
albe, calcaroase, mică, cuarţ 7,5YR8/2. Ref Opaiţ
2011, 445--451. PI. V/28

încadrând linii oblice (motiv geometric). PI. VI/33,
X/15
37. Skyphos imitaţie cu două toarte inelare 48 .
Cercetări arheologice
1949, Dm = 1O cm.
Fragmentar. Corp de formă tronconică, unghiular la
joncţiunea peretelui cu baza; toarte inelare cu
şănţuire mediană în secţiune; pasta este culoare albgălbuie, cu mică şi oxizi de fier 7,5YR6/6; firnisul
nu se mai păstrează. PI. V/30
38. Skyphos cu corpul tronconic, rotunjit la
joncţiunea dintre perete şi bază, cu toarte pliate la
partea superioară. Cercetări arheologice 1950, Secţ.
K, demantelare pro fi I ? carouri le 6-7, Dg = 11,2
cm. Fragmentar. Corp globular cu buza rotunjită,
toartele sunt verticale, pliate la partea superioară.
Dec. Pereţii vasului sunt decoraţi cu linii verticale
lustruite, dispuse paralel pe suprafaţa mată a
angobei; pasta este de culoare cenuşie, fină, cu
nisip, mică, oxizi de fier, 5PB5/6 8. PI. VII/35,
XII/34
39. Skyphos. Cercetări arheologice 1949 Secţ. K,
demantelare profil ? carourile 6-8, Dg = 9 cm;
Fragmentar. Corp tronconic cu toarta inelară prinsă
sub buza evazată, rotunjită la exterior; pasta este
fină, compactă, de culoare cenuşie, conţinând nisip,
mică, oxizi de fier, 5/lOY. PI. VII/36, XII/36.
40. Skyphos. Cercetări arheologice 1949 secţ. K,
demantelare profil? carourile 6-8, Dm = 7,20 cm.
Fragmentar. Corpul de formă tronconică, rotunjit la
joncţiune peretelui cu baza; pasta este de culoare
cenuşiu-negricioasă, fină, compactă, cu nisip şi
incluziuni calcaroase, 5/5 PB. Dec. benzi verticale,
dispuse paralel pe suprafaţa mată a angobei. PI.
VIl/37
41. Skyphos. Cercetări arheologice 1949, Dg = 8
cm., Dm = 9 cm. Fragmentar. Corpul de formă
tronconică, cu o mulură la joncţiunea peretelui cu
baza, buza este rotunjită, înclinată spre exterior;
pasta este de culoare cenuşiu-negricioasă, fină,
compactă, cu nisip şi incluziuni calcaroase, 5/5 PB.
Dec. benzi verticale, dispuse paralel pe suprafaţa
mată a angobei. PI. VIl/38
42. Skyphos. Cercetări arheologice 1949, Secţ. K,
demantelare profil ? carourile 6-8; Dm = 9,50 cm.
Fragmentar. Corp de formă bitronconică; pasta este
de culoare cenuşie, compactă, cu particule de mică,
oxizi de fier, incluziuni cenuşii, 5GY. Dec. lustruit
şi format din benzi dispuse oblic pe suprafaţa mată
a angobei. PI. VII/39
43. Skyphos. Cercetări arheologice 1949, L = 3,50
cm, I = 3,40 cm. Fragmentar. Toarta cu plăcuţă,
49
specifică cănilor de tip ,,Boscoreale" ; pasta este
de culoare gălbui-cărămizie, fină, compactă, cu
particule de mică şi oxizi de fier, 5YR5/8. PI.
VII/34

VARIA
CUPĂ

cu corpul globular nedeterminabilă ca tip.
arheologice 1949; Dg
8 cm.
Fragmentar. Corp globular cu pereţi fini, buză
rotunjită; pasta este de culoare cărămiziu-gălbuie,
fină, compactă cu particule de mică şi oxizi de fier,
7,5YR7/6. PI. V/29

33.

Cupă

Cercetări

IMITAŢII

GETICE

SKYPHOI

34. Skyphos cu corpul tronconic, unghiular la
joncţiunea dintre perete şi bază, cu toarte pliate la
partea superioară47 . Cercetări arheologice 1950,
Secţ. K, demantelare profil? carourile 6-8, Dg. 14,5
cm. Fragmentar. Corp tronconic, unghiular la
joncţiunea dintre perete şi bază, cu buza rulată şi
rotunjită a exterior; toarta verticală, pliată, cu o
uşoară şănţuire la partea superioară; pasta este de
culoare galben-cărămizie, cu nisip, incluziuni de
culoare neagră şi oxizi de fier, 7,5YR6/6; firnis de
culoare roşie păstrat parţial. PI. VI/31, X/13
35. Skyphos cu corpul tronconic, unghiular la
joncţiunea
dintre perete şi bază. Cercetări
arheologice 1949, Dg = 8 cm, Dm = 8,80 cm, Db =
5 cm. Fragmentar. Marginea este rotunjită spre
exterior, arcuită, rotunjită; corpul este tronconic,
toartele sunt verticale, uşor pliate la partea
superioară, baza vasului este inelară; Dec. Benzi
pictate cu roşu dispuse orizontal pe buză şi în zona
diametrului maxim încadrând benzi oblice (motiv
geometric). Pasta este fină de culoare gălbuie, cu
incluziuni calcaroase, oxizi de fier, cărbune?
5YR6/6. PI. Vl/32, X/14
36. Skyphos cu corpul tronconic, unghiular la
joncţiunea
dintre perete şi bază. Cercetări
arheologice 1928?, secţ. 8' C 12, Dg = 11 cm, Dm
= 12 cm. Fragmentar. Corpul este globular, toartele
lipsesc, probabil inelare cu plăcuţă, buza dreaptă,
subţiată la vârf. Pasta este fină, de culoare gălbuie,
cu incluziuni calcaroase, particule de mică şi nisip
în degresant, 10YR7/6. Dec. Benzi pictate de
culoare roşie dispuse pe buză şi la partea inferioară

48

Popescu 2013, 88, analogii cu o descoperire de la
Răcătău.

49
47

Popescu 2013, 87; analogii cu un fragment passim
descoperit la Brad.
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Ar putea fi un produs autohton, diferenţierea
originalului de copie este greu de făcut în lipsa unor
analize specifice.
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calcaroase, cărbune şi oxizi de fier, 5PB5/6. PI.
VIII/41, XIl/25
47. Kantharos. Cercetări arheologice 1949; PK dem
2-5, Dg. 8 cm, Dm = 8,80 cm. Fragmentar. Corp de
formă tronconică; pastă fină, compactă de culoare
cenuşie, având ca degresant nisip, 5PB5/6. Dec.
caneluri, linii oblice şi meandrice. PI. VIIl/42,
XII/26
48. Kantharos. Cercetări arheologice 1949; Secţ. K,
demantelare profil ? carourile 2-5, Dg = 10 cm.
Fragmentar. Buza este canelată cu patru caneluri;
pasta este de culoare cenuşie, fină, cu incluziuni
calcaroase şi cărbune, 5/6 PB. Dec. linii lustruite,
dispuse oblic, formând triunghiuri sau ornamente în
formă de „U" întors, cele două motive fiind
despărţite printr-o canelură. PI. VIII/43, XIl/27

LAGYNOS

44. lagynos. Cercetări arheologice 1949 ?.
Fragmentar. Se păstrează un fragment din corpul
angular al vasului; pasta este fină, dură, de culoare
gălbuie, cu incluziuni calcaroase, particule de mică
şi nisip în degresant, I OYR7/6. Dec. Benzi pictate
de culoare roşie, benzi oblice ce formează
triunghiuri cu baza sprijinită pe una din benzile
dispuse orizontal (motiv geometric). PI. X/16.
KANTHAROI

45. Kantharos Cercetări arheologice 1949, Secţ. H',
1949. Dm = 7 cm, Db = 5 cm. Fragmentar. Corp de
formă tronconică cu pereţi drepţi şi toarte rotunjite
(ovoidale în secţiune), sprijinit pe un picior suplu
de formă inelară; pasta este de culoare cenuşie, fină
cu oxizi de fier, nisip, particule de mică, incluziuni
calcaroase în degresant, 5PB5. PI. VIIl/40, XIl/24
46. Kantharos. Cercetări arheologice 1928? Secţ. B'
C 12, Dg = 11 cm; Db = 6 cm. Fragmentar. Corp
tronconic cu o mulură la joncţiunea peretelui cu
baza, toarta prinsă sub buză, bază inelară; pasta este
fină
de culoare cenuşie, având incluziuni

Mulţumesc

BOL EMISFERIC CU DECOR ÎN RELIEF

49. Bol. Cercetări arheologice 1949, Dm. 16 cm,
Db. 7 cm. Fragmentar. Corp emisferic; pastă de
culoare cenuşie, compactă, cu nisip şi incluziuni
calcaroase, 6/5 PB. Dec. medalion cu incizii şi
încrustaţii neuniforme. PI. VIII/44, XIl/28

*
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LE TERRECOTTE GRECHE E ROMANE DELLA COLLEZIONE DEL PRINCIPE MIHAIL C.

SUŢU

Nel presente studio sono presentate 4 terrecotte greche (di etil classica ed ellenistica) ed altre 6 di etâ
romana, che provengono dalia collezione del principe romeno Mihail C. Suţu ( 1841-1933 ), un collezionista
di Antichitâ e notevole numismato a cavallo tra Ottocento e Novecento. Le terrecotte possono essere
suddivise in parecchie categorie, in funzione delia !oro destinazione d'uso: statuaria minore (n. I, 2, 3, 4, 5),
ex-voto (n. 6), elemento decorattivo di arredo domestico oppure funerario (n. 7), terracotta usata alia
decorazione dei recipienti fittili (n. 8), altare (n. 9), gocciolatoio (n. I O).
KEYWORDS: Arpocrate, Ercole, sacerdotessa di lside, gocciolatoio a protome canina, Palatino
CUVINTE CHEIE: Harpocrate, Hercules, preoteasă a lui Isis, element arhitectural pentru scurgerea apei, Palatin

1

Colecţia de antichităţi a principelui român Mihail C. Suţu (1841-1933) este extrem de
2
bogată şi variată, dar eterogenă • Această colecţie, rod al numeroaselor călătorii în Europa (Roma3 ,

Cipru, Grecia etc.), Egipt (în anul 1870) şi Turcia, a fost donată de principele Suţu, probabil la
4
sfărşitul Primului Război Mondial, Academiei Române .
Colecţia număra în momentul predării către Academia Română 3105 de monede, 196 de
ponduri, 241 de sigilii de plumb romane şi bizantine, 360 de sculpturi şi reliefuri, teracote,
bronzuri, ceramică şi carte rară. După schimbarea regimului politic din România, o mare parte
dintre piesele colecţiei au fost preluate de Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan" 5 , în anul 1957.
Mai târziu, în 1976, multe piese au fost transferate către nou întemeiatul (la acea dată) Muzeu de
Istorie al Republicii Socialiste România (azi Muzeul Naţional de Istorie a României).
La ora actuală, colecţia este divizată între Muzeul Naţional de Istorie a României, Muzeul
6
Naţional de Antichităţi, secţie a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan" din Bucureşti şi
Academia Română (monede antice\
Dintre piesele aflate în colecţiile MNIR numărul, am selectat spre publicare 1O teracote,
inedite. Dintre acestea, şase piese au loc de descoperire necunoscut8 , trei provin din Dobrogea9 , iar
una provine de la Roma 10 • Au fost identificate trei divinităţi - Harpokrates, Medusa şi Hercules 11 •

Pentru mai multe detalii privind viaţa şi activitatea de colecţionar, vezi Alexandrescu-Vianu 1992, 127-138; Al.
Bamea, Ziarul Financiar, 07 .12.2007, http://www.zf.ro/ziarul-de-duminica/numismatul-sutzu-guvematorul-bnr3057799/ [accesat la data de 11.07.2014]; Petac 2009.
2
Bordenache 1969, nr. 2 (provine probabil din Italia), nr. 124 (provine probabil din Italia), nr. 208 (Tomis), nr. 259-272
(provin din Cipru); Alexandrescu-Vianu 1995, nr. 2 (portretul lui Alexandru cel Mare, probabil din Egipt), nr. 7
(portretul împăratului Traian de la Roma), nr. 9 (portretul împăratului Antoninus Pius, din Egipt), nr. IO (portretul
împăratului Marcus Aurelius, provenienţă necunoscută), nr. 25 (portret de copil, provenienţă necunoscută), nr. 61
(portretul împăratului Hadrian, probabil un fals, comerţul de antichităţi, Roma); Muşeţeanu 1983, statuete de bronz: nr.
1-2, încuietori: nr. 3-8, suport decorativ: nr. 9, aplice: nr. 10-16, toarte de vas: nr. 17-18.
3
Alexandrescu-Vianu 1992, 135
4
Alexandrescu-Vianu 1992, 136
5
Alexandrescu-Vianu 1992, 136-137. În anul 1956 Muzeul Naţional de Antichită\i este transformat în Institutul de
Arheologie „Vasile Pârvan". În urma acestei schimbări, MNA devine o sec\ie a IAB.
6
Mai departe în text MNIR, MNA, respectiv IAB.
7
Vezi Petac 2005 şi Petac 2009.
8
Nr. cat. 1, 2 (Asia Mică), 3, 7, 6, 9
9
Nr. cat. 4, 5, 8
10
Nr.cat.10
11
Nr. cat. I, 7, 8
1

409

CHRISTINA

ŞTJRBULESCU

Teracotele prezentate pot fi divizate în mai multe categorii, în funcţie de destinaţia lor:
statuaria minoră (nr. cat. 1-5), ex-voto (nr. cat. 6), element decorativ de mobilier domestic sau
funerar (nr. cat. 7), teracotă folosită la decorarea recipientelor ceramice (nr. cat. 8), un altar (nr. cat.
9), element arhitectural (nr. cat. 1O).
Numele de Harpokrates semnifică „Horus copilul'', cum este, de fapt, reprezentat, drept
prunc, în pântecul mamei sale, Isis sau figurat stând în picioare, nud şi cu degetul îndreptat spre
gură - gest care este înţeles în epoca greco-romană drept o „invitaţie" la tăcere. Ca moştenitor al lui
Osiris poartă coroana Egiptului de Sus şi a Egiptului de Jos şi devine extrem de popular în
sincretismul religios elenistic, practic evoluând la Alexandria în epoca ptolemaică (305-30 a. Chr.).
În epoca greco-romană se dezvoltă numeroase variante de reprezentare ale zeului, care sunt
inspirate mai mult din gustul elenistic, decât din tradiţia egipteană.
Interesul artei elenistice pentru figura infantilă a zeului determină o tipologie variată, cu
forme pline şi coafuri buclate, lungi şi cu cirrus legat cu o panglică pe creştet, în care este vizibilă
influenţa tipologiei lui Eros. Lui Harpokrates din epoca elenistică îi lipseşte adesea rigidul caracter
sacru, iar coroplaştii şi artizanii de mici bronzuri ai epocii au o libertate mare în a-l reprezenta 12 •
Monumentele care îl reprezintă pe Harpokrates sunt mai ales din epoca romană imperială,
bronzurile datând din secolele I-III p. Chr., iar teracotele în secolele II-III p. Chr. Imprecizia în
datare decurge din lipsa contextului arheologic. Numărul mare de monumente figurative este o
13
mărturie elocventă a popularităţii sale, nu doar în Egipt, dar şi în întregul bazin mediteranean .
Statueta din colecţia Suţu (PI. 1/1) este încadrată într-un segment cronologic mai larg, respectiv
secolele II-III p. Chr.
În ciuda numărului impresionant de artefacte şi a diversităţii iconografice, reprezentările lui
Harpokrates pot fi clasate în trei categorii, de importanţă inegală:
a) monumente de inspiraţie pur egipteană;
b) monumente egiptene sau egiptizante, cu atribute greceşti;
c) monumente de inspiraţie greacă, cu atribute greceşti şi romane - cornucopia, bulla,
măciuca, dar purtând întotdeauna coroana egipteană - pschent, hemhem, basileion, care este
14
câteodată interpretat drept o floare de lotus •
În epoca romană, arta populară egipteană a fabricat un număr important de teracote unde
zeul copil ţine în mâna stângă un vas, în timp ce mâna dreaptă este dusă la gură. Această serie este
mai degrabă o producţie locală pentru clientela autohtonă. La această producţie, trebuie adăugate
seriile de statuete de teracotă reprezentând zeul aşezat pe spatele animalelor, patrupede sau păsări:
cal, vacă, berbec, câine, măgar, dromader, elefant, leu, gâscă, raţă, cocoş, păun, broască 15 •
Harpokrates şezând pe o gâscă 16 ar putea să evoce sincretismul între Horus şi Amman,
întrucât gâsca este animalul sacru al celui din urmă 17 ; aşa cum zeul copil şezând pe berbec poate
reprezenta sincretismul dintre Horus şi Mercurius 18 •
Publicarea statuetelor din Egipt atestă că numărul de teracote ale zeului copil depăşeşte cu
mult numărul de statuete al altor divinităţi, incluzând-o şi pe Jsis 19 • Dublul simbolism, de
fecunditate-fertilitate, se exprimă mai ales prin cornucopia, iar asocierea sa cu divinităţi solare,
20
precum Dionysos şi Hercules, îl apropie pe zeu mai mult de preocupările omeneşti .
Tipul statuar, care redă probabil imaginea unui efeb (PI. 1/2), este întâlnit în număr mare în
Cabirion-ul din Teba (Beoţia) 21 . Specific beoţian, dar creat probabil după un prototip attic, acest tip
se împarte în două grupe: cu păr scurt şi cu coafură voluminoasă (ulterioară grupului nr. I )22 •

12
13
14

15
16

17
18
19

20

21
22

EAA I, 671-672
LIMC IV/I, 416
LIMC IV/I, 442
LIMC IV/I, 443, nr. 280-354
LIMC IV/I, 437-438, nr. 323-339
LIMC IV/I, 443
LIMC IV/I, 435, nr. 285-289
LIMC IV/I, 443
LIMC IV/I, 444
Vezi Poulsen 1937, 77 sqq.
Leyenaar-Plaisier 1979, 32
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În secolele V-IV a. Chr. este caracteristică seria statuetelor de efebi aşezaţi pe un soclu
înalt, ţinând în mână o ofrandă, un cocoş, un iepure sau având un câine lângă ei. Ca unică piesă
23
vestimentară, o mantie este aşezată pe umeri .
Reynold A. Higgins este de părere că această serie, destul de comună, de statuete
masculine, poate fi datată în al doilea sfert al secolului al V-lea a. Chr. De asemenea, nu este clar
24
dacă reprezintă o zeitate sau un erou .
5
O statuetă de la Thespiae2 , din Beoţia, are urme de vopsea de culoare roşie pe păr şi pe
soclu, de culoare neagră în zona oculară, de culoare roz pe piele şi de albastru pe mantie.
Pe baza studiilor efectuate pe mai multe serii de statuete similare descoperite în Beoţia, şi
în special la Teba, statueta (PI. 1/2) din colecţia Suţu poate fi datată la jumătatea secolului al V-lea
a. Chr.
În ceea ce priveşte coafura statuetei feminine (PI. 11/3), ea îşi găseşte cea mai apropiată
paralelă în coafura unui portret feminin de marmură, care este datat de Maria AlexandrescuVianu26 la începutul secolului I p. Chr., în perioadă augustană.
Suntem de părere că statueta fragmentară descoperită în Dobrogea (PI. 11/4) redă figura
unui gladiator. Figura masculină are trăsături negroide şi prezintă asemănări fizionomice cu o
27
figurină-opaiţ a unui gladiator (retiarius) , datată în secolul al III-iea p. Chr., care se păstrează la
Carthage National Museum (Carthage, Tunisia).
Cât priveşte statueta fragmentară feminină (PI. 11/5), descoperită în Dobrogea, aceasta are
similitudini în Egipt28 şi reprezintă o preoteasă a Isidei, ţinând o tamburină. Piesele, a căror factură
este rudimentară, silueta în general rigidă şi inexpresivă, feţele lucrate cu un realism grosier, nu pot
fi anterioare sfârşitului secolului al III-iea sau chiar secolului al IV-iea p. Chr. Cu toate acestea, lui
Frarn;oise Dunand nu i se pare îndoielnic că majoritatea pieselor colecţiei muzeului din Cairo sunt
de epocă romană. Un anumit număr de teracote trebuie să fie datate în secolul I şi mai ales în
secolul al II-iea p. Chr. Este cazul, în particular al figurilor feminine, lui Isis sau al preoteselor
lsidei, analizând tipurile de coafură şi execuţia destul de îngrijită. Majoritatea statuetelor din epoca
romană sunt executate dintr-o argilă destul de închisă la culoare, de culoare brun-roşiatic. Mare
parte dintre acestea au fost descoperite în Fayoum 29 (Egipt).
În ceea ce o priveşte pe Isis, se pune o problemă dublă de interpretare: câteodată este dificil
de distins printre alte zeiţe, egiptene sau greceşti, cu care este asimilată după epoca elenistică, dacă
nu chiar mai timpuriu. Cealaltă problemă este diferenţierea ei de adeptele şi preotesele sale care
sunt înveşmântate şi ele cu costumul isiac 30 .
Sub denumirea de preotese-muziciene, au fost identificate toate reprezentările de femei
cântând la tamburină şi cele, mult mai puţin numeroase, care cântă la harpă; iar faptul că ar trebui
atribuite cultului isiac nu trebuie pus la îndoială fiindcă ele poartă aproape întotdeauna mantia cu
franjuri şi nod, la fel buclele lungi care încadrează faţa şi gâtul. Frecvent ele poartă pe cap coroane
de flori 31 . Isis reprezintă divinitatea egipteană care a fost cel mai bine primită şi asimilată de greci,
ceea ce este demonstrat şi prin numărul mare de teracote care o reprezintă 32 .
În ceea ce priveşte plăcuţa (PI. 11/6) prezentată, din decorul ei se mai păstrează doar
capul înclinat uşor spre dreapta. Este redată o figură cu trăsături adolescentine ale cărei
caracteristici fizionomice sunt şterse.
Aplica (PI. 11/7), de formă circulară, cu figura Meduzei, este cel mai probabil folosită ca
33
aplică pentru o piesă de mobilier sau un sicriu .

23

Besques 1994, 30
Higgins 1967, 80, nr. 4, pi. 33, E
25
Higgins 1992, I 06, nr. 123
26
Provenienţă necunoscută, MNIR, inv. 18740; Alexandrescu-Vianu 1995, 287-290, nr. 5, fig. 5 a-d
27
Deneauve 1987, 222, GI. I, fig. 24
28
Cea mai apropiată analogie: Dunand 1979, 193-194, nr. 84, pi. 43
29
Dunand l 979, 30
30
Dunand 1979, 31
31
Dunand 1979, 35
32
Dunand 1979, 38
33
Cf. Schmidt 1994, 163, nr. 267, nr. 268
24
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Ipoteza conform căreia începutul producţiei tipurilor de vase de tip oinophoros şi de tip
patera la Cnidos ar putea coborî până înainte de mijlocul secolului Ip. Chr. este puţin probabilă. O
revizuire a cronologiei vaselor de tip oinophoros, produse la Cnidos, se bazează fie pe multitudinea
de fragmente de paterae cu medalion care permit o evaluare sigură a dezvoltării stilistice, fie
complexele care conţin oinophoroi şi se încadrează în secolul I p. Chr. Vasele de tip patera au
elemente comune cu tehnica de producţie a vaselor de tip oinophoros. Ele nu sunt lucrate la roată,
ci sunt realizate cu ajutorul mai multor negative din ghips. Patera are o formă circulară, puţin
adâncită, iar zona interioară este prevăzută cu un medalion în relief, realizat în tipar. Din diferitele
variante de patera se cristalizează două tipuri:
1. vase cu caneluri pe exterior, cu profilul buzei simplu şi îngust;
2. vase cu mâner, plate la exterior, cu buza răsfrântă spre exterior, aplatizată sau cu buza
34
întoarsă spre interior •
Credem că piesa (PI. 111/8) în discuţie este un import din Cnidos, provincia Asia.
Altarele miniaturale, fie din metal, fie cel mai adesea din lut ars, au servit la arderea
esenţelor şi a substanţelor parfumate. Un asemenea exemplar, cu locul de provenienţă necunoscut,
este decorat cu reliefuri, printre care distingem pe o latură pe Hercules copil strangulând şerpii, iar
pe altă latură Larii 35 .
În cazul provinciei Moesia Inferior am identificat şapte altare de lut ars, cu înălţimea
variind între 6 şi 13 cm36 • Unul singur a fost descoperit într-un mormânt de inhumaţie 37 . Pe lângă
rolul funerar al altarelor, trebuie menţionat şi rolul votiv al acestora. Astfel, într-un lararium,
constituit sub forma unei nişe dintr-o culina a unei domus de la Pompeii38 , se află, printre alte
piese, un mic altar de lut ars.
În lucrarea lui Patrizio Pensabene, care reflectă situaţia la sfărşitul secolului XX, sunt
catalogate 483 de elemente arhitecturale pentru scurgerea apei, aflate la Museo Nazionale Romano
de la Roma 39 . Piesele sunt decorate cu protomă canină (247 de piese)40 , protomă leonină (189 de
piese) 41 , protomă de panteră (două piese) 42 , protomă de mistreţ (o piesă) 43 , măşti silenice/măşti de
teatru (44 de piese) 44 • Cu această ocazie, cercetătorul italian clasifică piesele cu protomă canină în
38 de tipuri 45 .
Această bogăţie de reprezentări reflectă o preferinţă iconografică caracteristică, proprie
arhitecturii romane a perioadei republicane târzii şi primei epoci imperiale, în comparaţie cu mediul
grec în care acest tip este rar atestat, dacă nu se află în conexiune cu locurile de cult dedicate
Artemidei. În acest sens, ajunge să cităm templul Artemidei de la Epidaur unde syma prezintă
elemente arhitectonice pentru scurgerea apei cu protomă canină şi protomă de mistreţ, fixate la
colţuri. Protomele canine mai sunt cunoscute şi din alte contexte, de exemplu ca decoraţie de aplice
pentru klinai. Predilecţia cu care acestea au fost folosite în alcătuirea anumitor peristiluri şi a unor
compluvia în construcţiile private din Italia, în paralel cu cele mai obişnuite protome leonine, îşi
găseşte o explicaţie, probabil, într-un simbolism particular atribuit speciei canine. Câinele a avut un
rol particular în religie şi chiar în spaţiul superstiţiilor din Antichitate, unde surprinde un ecou în
reprezentarea sa (cu figura întreagă) pe frontoanele aediculae-lor funerare, pe capacele de urnă sau
pe reliefuri şi sarcofage în care însoţeşte figura defunctului. S-a observat că în lumea greco-romană
câinele, valoros mai ales pentru funcţia lui de vânător, şi drept urmare însoţitor indispensabil al
zeilor şi în particular al lui Artemis, va sfârşi prin a-şi asuma rolul de gardian şi companion. Pe
34

Mandel 2000, 57
DA 1/1, 349, fig. 416.
36
Ştirbulescu 2008, 325-327, nr. 664--670
37
Bucovală 1991, 192, fig. 9; Ştirbulescu 2008, nr. 667
38
Regio 1, 8, 18 „Casa dell'Atrio dorico", cf. http://www.pompeiiinpictures.com/pompeiiinpictures/Rl/1%2008%2018.htm;
van Andringa 2009, 268, fig. 207.
39
Pensabene 1999, 147-230, nr. 192--439
40
Pensabene 1999, 147-230, nr. 192--438
41
Pensabene 1999, 75-144, nr. 1-189
42
Pensabene 1999, 145-146, nr. 190-191
43
Pensabene 1999, 230, nr. 439
44
Pensabene 1999, 231-252, nr. 440--483
45
Pensabene 1999, 301-305
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lângă rolul său de vânător din instinct şi de însoţitor al zeiţei, se profilează rolul de custode în
diverse situaţii mitologice: de exemplu Ortheos, câinele gigantului Gerion, care păzeşte turmele
acestuia şi care va fi ucis de Hercules 46 • Câinii erau păzitorii Capitoliului la sosirea celţilor în anul
47
390 a. Chr., după cum ne spune Plutarh . Câinele asigură paza micului Aesculapius şi îşi asumă
rolul de vindecător. Deoarece era considerat benefic ca aceştia să lingă rănile bolnavilor pentru
aceasta erau păstraţi în anexele templului lui Aesculapius de la Roma.
Câinele este custodele Infernului şi devine însoţitorul zeilor psihopompi, cum sunt Sucellus
şi Silvanus. Există aspecte generic apotropaice care ne revelează rolul câinelui în superstiţia antică:
din pasaje cuprinse în operele autorilor antici, cum sunt Petronius 48 şi Plinius cel Bătrân 49 ,
cunoaştem, de exemplu, că figura unui câine, lucrată mai mult în mozaic (mai rar în pictură) pe
pavimentul unei domus, fie îndepărta spiritele rele, fie îi întâmpina pe musafiri 50 .
Aspectele specifice ale câinelui reies tocmai din legătura cu divinităţile vindecătoare,
printre care Artemis, Aesculapius sau o serie de zeiţe-mame împreună cu care câinele apare adesea.
Tintinnabulum-ul, care se găseşte aproape totdeauna agăţat de gâtul câinelui figurat pe aceste
elemente arhitecturale, nu poate decât să ne aducă aminte în mod direct de capacitatea sa de a ţine
departe adversităţile, lătrând, arătându-şi dinţii ascuţiţi şi sunând clopoţelul prin mişcarea gâtului.
Funcţionalitatea elementului arhitectural este demonstrată de un număr considerabil de
piese similare, descoperite în case particulare şi temple de la Pompeii 51 (PI. V/11-12) şi
Herculanum, care au fost îngropate ca urmare a erupţiei Vezuviului din 24 august 79 p. Chr. Aceste
mici sculpturi au un rol funcţional, fiind aşezate în jurul compluvium-ului 52 din atrium.
În Peninsula Italică, acest tip de decoraţie este folosit aproape exclusiv în construcţiile
private, exemplu demonstrat la Pompeii. În „Casa dei Vettii"53 toate laturile compluvium-ului erau
formate din plăci de syma decorate cu palmete şi alte motive vegetale, alternând cu elemente
arhitecturale cu protomă canină („waterspouts").
Utilizarea lor şi în contexte sacre ar putea fi indicată de mai multe descoperiri din zona
54
sanctuarului zeiţei Magna Mater de pe Palatin , de unde provine şi piesa (PI. VI/10) în discuţie.
Elementele arhitecturale pentru scurgerea apei („waterspout"), se datează începând cu
secolul l a. Chr. şi până la începutul secolului I p. Chr., deci în perioadele augustană şi iulioclaudică. Aceste piese provin cu precădere din Latium: Roma, Insula Tiberina, Palatin, Forul
Roman, Esquilin, Via Appia şi Campania (în special Pompeii şi Herculanum).
Teracotele prezentate în rândurile de faţă se înscriu în tipologia consacrată în literatura de
specialitate. Astfel, cu excepţia unei plăcuţe (nr. cat. 6), care datorită stadiului fragmentar ne-a
făcut dificilă încercarea de a o încadra într-un tip anume, celelalte nouă piese se subsumează unor
„şabloane" folosite pe scară largă în Antichitate.

46

Pensabene 1999, 4 7
Camillus, 27, cf. Pensabene 1999, 47
48
Satyricon, 29, cf. Pensabene 1999, 48
49
Naturalis Historia XXXII, 187, cf. Pensabene 1999, 48
50
Pensabene 1999, 48
51
Vezi pi. 5/11-12.
52
http://www.ipemity.com/doc/laurieannie/24106983 [accesat la data de 14.09.2014]
53
Regi o VI, I 5. I, cf. http://www.pompeiiinpictures.com/pompeiiinpictures/R6/6%20 I 5%200 I %20plan%202.htm
54
Pensabene 1999, 48, fig. 40-42; Tomei 2006, I. 24 (C. Giontella)
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Cercetări

Arheologice, XXI,

Bucureşti,

2014, p. 409-423

Statueta reprezintă un bărbat redat frontal ş1 m
picioare. Trăsăturile fizionomice sunt relativ şterse.
Părul este bogat, relativ lung şi acoperă urechile.
Corpul este nud, dar pe braţe cad capetele unei mantii.
Greutatea corpului cade pe piciorul drept, în timp ce
stângul este flexionat. Braţul stâng este îndoit şi adus
la piept. În mână ţine probabil un cocoş. Braţul drept
este lăsat în jos, de-a lungul corpului. Soclul este de
formă rectangulară, neregulat. În partea superioară a
soclului se păstrează o porţiune (lungime 2 cm,
grosime 0,50 cm) de bandă pictată de culoare roşie
care continuă şi pe laturile soclului. Aceeaşi decoraţie
se poate observa şi în partea inferioară a soclului.
Spatele este neprelucrat. Pe spate este tăiat un spaţiu
rectangular (L = 14 cm, ]max = 4,30 cm). Pe spatele
soclului este scris cu tuş de culoare neagră Col. Sutzu,
Asia Mică. Analogii: statuetă, Teba (Beoţia),
Breitenstein 1941, 32, nr. 293, pi. 33; statuetă,
Thespiae (Beoţia), 450-425 a. Chr., Higgins 1992,
I 06, nr. I 23; statuetă, prov. necunoscută, 425-400 a.
Chr., Higgins I 992, I 06, nr. I 24; statuetă, Teba,
Leyenaar-Plaisier I 979, 32, nr. 50, pi. 9; statuetă,
Schtirmann I 989, 43, nr. 93, pi. 20; Besques I 994,
statuetă, Teba, jumătatea sec. V a. Chr., pi. 68;
statuetă, Locrida (Beoţia), Martha 1880, 97, nr. 498,
pi. 7; statuetă, din Beoţia, prima jumătate a sec. IV a.
Chr., Sinn I 977, 36, nr. 54, pi. I 9; statuete, jumătatea
sec. V a. Chr., Higgins I 954, nr. 822 (Lacul Copais,
Beoţia), nr. 823 (Teba, Cabirion), nr. 824 (Asia
Minor), nr. 825 (Thespiae), nr. 852 (prov.
necunoscută, sfărşitul sec. V a. Chr.); statuetă, din
Beoţia, ultimul sfert al sec. V a. Chr., Schmidt I 994,
62, nr. 71, pi. I 6f; statuetă, Teba, Muzeul Arheologic,
Teba, prima jumătate a sec. IV a. Chr., Tanagra 2003,
I 13, nr. 71.
3. Statuetă. Se păstrează corpul şi capul; limita
inferioară a picioarelor este spartă. Capul este lipit.
Lut ars. Turnare în tipar (bivalv). Hp = 11,90 cm, I=
3,60 cm, g = O, I 8 cm. Pastă fină (arsă reducător), de
culoare galben-roşiatic (5YR 7/6), mică, particule
calcar. Provenienţă necunoscută; MNIR inv. 121528
(iniţial la IAB, inv. O I I 02). Datare: a doua jumătate a
sec. I a. Chr.-prima jumătate a sec. I p. Chr. PI. 11/3
Statueta reprezintă o femeie cu trăsături tinereşti.
Capul este uşor înclinat în partea stângă. Părul este
buclat, iar o coadă împletită porneşte de pe creştet şi
se termină la spate cu un coc. La spate cad două
şuviţe, de-o parte şi de alta a cocului. Corpul este
drapat într-o mantie lungă. Braţul stâng este îndoit şi
aşezat pe piept, iar în mână ţine un mănunchi al
mantiei. Braţul drept este aşezat pe coapsă, iar în mână
ţine un capăt al mantiei. Spatele este neprelucrat. Pe
spate se află un orificiu de aerisire („trou d'event";
diametru 15,80 mm). Analogii: statuetă, Cirene
(fabricată în Beoţia), sfărşitul sec. IV a. Chr., Besques
1992, 54, D 4298, pi. 24, e = Besques 1994, 74, nr. 54;
statuetă, Myrina, Kassab 1988, nr. 21.
4. Statuetă. Fragment. Se păstrează valva anterioară
din capul figurinei. Lut ars. Turnare în tipar (bivalv).
Hp = 8 cm, Ip= 7,70 cm, g = 0,53-0,92 cm. Pastă fină
(arsă oxidant), firnis de culoare roşie (I OR 5/8), pastă
de culoare galben-roşiatic (5YR 7/6), mică, particule
calcar. Dobrogea; MNIR inv. 121512 (iniţial la JAB,
inv. V 3022). Datare: sec. III p. Chr. PI. 11/4

CATALOG
I. Statuetă • Capul păsării lipseşte; zgârieturi pe
suprafaţa discului. Lut ars. Turnare în tipar (bivalv). H
= 16 cm (din care soclul= 3,60 cm), I= 9,40 cm, g =
0,58-0,75 cm; diametrul orificiului de aerisire= 1,64
cm. Pastă semifină (arsă oxidant), de culoare maro56
roş1at1c (5YR 4/4 )
mica, particule calcar.
Provenienţă necunoscută; MNIR inv. 121515 (iniţial
la IAB, inv. O I 070). Datare: secolele II-III p. Chr. PI.
1/1
Tipul IV - Harpokrates în diferite ipostaze, fără alte
divinităţi, Subtipul L. - Harpokrates călărind un
57
animal, Varianta 13 - Gâscă . Statueta îl reprezintă pe
Harpokrates, care este aşezat pe corpul unei gâşte.
Pasărea este redată din profil şi din această cauză, o
singură aripă este vizibilă. Pe corpul păsării este aşezat
zeul, reprezentat cu caracteristicile unui copil.
Trăsăturile feţei sunt vizibile, ochi mici, iar gura are
buzele închise. Părul este buclat, iar pe creştet şuviţele
sunt prinse într-un cirrus. Pe cap poartă coroana dublă
a Vechiului Egipt (pschent). Harpokrates duce indexul
mâinii drepte la gură, iar în mâna stângă ţine
cornucopia. Corpul este drapat într-o tunică care îi
acoperă genunchii. În dreapta zeului este aşezată o
patera cu omphalos, înconjurat de şapte raze.
Marginea paterei este decorată cu mici linii paralele şi
oblice. În stânga piesei, sub corpul păsării, lângă
picioarele palmate, este aşezat un ulcior de formă
globulară, cu o toartă. Soclul este semicircular. Pe
spatele statuetei este perforat un orificiu de aerisire, de
formă circulară („trou d'event"). Spatele piesei nu este
lucrat. Analogii: statuetă, prov. necunoscută, din a
58
doua jumătate a sec. II p. Chr. ; statuetă, prov.
59
necunoscută, Cairo, Egyptian Museum •
2. Statuetă. Piesa se păstrează întreagă; a fost lipită în
două locuri, la mijlocul torsului şi puţin deasupra
suprafeţei plantare. Lut ars. Turnare în tipar (bivalv). H
= 24 cm (din care soclul= 4,60 cm), I max.= 7,50 cm,
g = 0,50-0,74 cm. Pastă semifină (arsă oxidant), de
culoare galben-roşiatic (5YR 7/6), mică, particule
calcar. Se păstrează urme de culoare roşie, aplicată pe
picioare şi soclu (IOR7/6). Provenienţă necunoscută (pe
partea posterioară a piesei este scris cu tuş de culoare
neagră „Asia Mică"), MNIR inv. 121516 (iniţial la IAB,
inv. O I 07 I). Datare: jumătatea sec. V a. Chr. PI. 1/2
55

Fiecare piesă va fi prezentată după următorul model:
denumire piesă, stare de conservare, material, tehnică,
dimensiuni, pastă, provenienţă, număr inventar, datare,
planşă, tip, descriere piesă, analogii. Descrierea
pieselor s-a efectuat din poziţia lor, nu din punctul de
vedere al privitorului. Desenele au fost realizate de
Simona Mateescu (MNIR), iar fotografiile de George
Nica (MNIR), cărora le mulţumesc şi pe această cale.
Abrevierile folosite sunt H = înălţime, L = lungime, I =
lăţime, g = grosime, p = păstrată, max. = maximă, min.
= minim, diam. =diametru
56
Pentru redarea culorii argilei a fost folosit codul
Munsell 1994.
57
LIMC IV/I, 437
58
LIMC IV/I, 437, nr. 336 a
59
LIMC IV/I, 437, nr. 336 b
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nu se observă foarte bine, părul este buclat. Baza
vasului este inelară, uşor concavă spre interior. Pe
bază sunt dispuse trei cercuri concentrice, iar în mijloc
se află un mic umbo. Analogii pentru tipul de vas:
patera cu mâner, sec. 1-11 p. Chr., Cnidos, Mandel
2000, 61, pi. 2, 8 a-b; medalion de patera, fragment,
sec. 1-11 p. Chr., Cnidos, Mandel 2000, 59, pi. 1, I ab; medalion de patera, fragment, sec. 1-11 p. Chr.,
Cnidos, Colecţia Paul Arndt, Mandel 2000, 59, pi. 1,
2; medalion de patera, fragment, sec. 1-11 p. Chr.,
Cnidos, Mandel 2000, 61, pi. 2, I O a-b.
9. Altar miniatural. Întreg. Mică spărtură în partea
superioară a altarului. Lut ars. Turnare în tipar. H =
13,07 cm, L partea superioară = 7,65 cm, I partea
superioară = 8,78 cm, g = 0,53 cm. Pastă fină (arsă
oxidant), de culoare roşu-gălbui (5YR5/6), particule
de mică. Provenienţă necunoscută; MNIR inv. 121504
(iniţial la JAB, inv. O I 059). Altarul are o formă
clasică, de prismă, cu pereţii drepţi. Patru spaţii
rectangulare au fost obţinute, decupând relativ
asimetric pereţii. Extremitatea superioară este decorată
cu striaţii verticale şi paralele, iar cea inferioară este
profilată. Datare: secolul al Iii-lea p. Chr. PI. 3/9.
Analogii: altar, Albeşti (jud. Constanţa) în nivelul
datat în sec. III a. Chr., Rădulescu el a/ii 1995-1996,
44, nr. 34, pi. 8, 34 a-ci; 45, nr. 35, pi. 9, 35; altar,
Histria, sec. 11-1 a. Chr., Coja 1961, 225, fig. 10/1;
altar, Histria, Basilica „Florescu", din bothros, sec. JIii p. Chr., Achim 2003-2005, 181; altar, Tomis,
mormânt de inhumaţie în cistă, începutul sec. III p.
Chr., Bucovală 1991, 192, fig. 9; altar, Callatis,
lconomu 1968, 251, nr. 6, fig. 25; altar, Tomis,
Bucovală 1991, 193 (menţionat); altar, Barboşi (jud.
Galaţi), Ştefan 1935-1936, 343, fig. 5.
10. Element arhitectural pentru scurgerea apei
(„waterspout"). Lut ars. Turnare în tipar (bivalv). Hp
max = 12,20 cm, Hp min. = 5,40 cm, L = I 0,80 cm, I
= 8,70 cm, g = 1,40-1,80 cm, rezervor - L = 27 cm, I
= 3,60 cm. Pastă grosieră (arsă oxidant), de culoare
galben-roşiatic (5YR7/6), particule de mică, pietricele,
ţiglă pisată. Roma, Palatin; MNIR inv. 121498 (iniţial
la IAB, inv. I 43), pe un fragment al piesei este scris
cu tuşul de culoare neagră „Palatin". PI. IV/10. Câine
din rasa molos, se observă capul şi labele anterioare.
Între labe este dispus orificiul, aproximativ circular,
prin care se scurgea apa pluvială. În jurul gâtului este
legată o zgardă de care este prins un tintinnabulum.
Datare: sfârşitul sec. I a. Chr.-începutul sec. I p. Chr.
60
Tipul Xl/A . Analogii: Italia, Breitenstein 1941, 97,
nr. 927, pi. 126; Italia, Breitenstein 1941, 97-98, nr.
928, pi. 126; Aquileia, Schiirmann 1989, 265, nr.
1008, pi. 167; Capua, Poulsen 1949, 53, nr. 117, pi.
70; Esquilin (Roma), Pensabene 1999, 182-183, nr.
300, pi. 60 (tipul XI/A); Vallicelliana (Roma, în
apropiere de Teatrul lui Marcellus), Pensabene 1999,
183, nr. 302, pi. 60 (tipul XI/A); Tibru, Pensabene
1999, 185, nr. 309, pi. 61 (tipul XI/ A); Palatin
(Roma), „Vigna Barberini", C. Giontella, Tomei 2006,
I. 24.

Trăsăturile fizionomice ale fragmentului păstrat sunt
cele ale unui bărbat cu părul buclat şi sunt redate prin
puncte uşor adâncite, ochi cu pupila marcată, nasul
lung şi evazat în partea inferioară, mici riduri pe
frunte. Analogii: două fragmente de statuetă, sec. III p.
Chr., Deneauve 1987, 226-227, PM 15, PM 16, fig.
27; figurină-opaiţ, sec. III p. Chr., Deneauve 1987,
222, GI. I, fig. 24.
5. Statuetă. Fragment. Se păstrează partea superioară
a corpului, până (imediat) sub sâni (ambele valve). Lut
ars. Turnare în tipar (bivalv). Hp = 7,90 cm, Ip= 7,20
cm, g = 0,70 cm. Pastă semifină (arsă reducător), de
culoare roşu-gălbui (5YR 5/6), mică, rari oxizi. Urme
de mortar pe spatele piesei. Dobrogea; MNIR inv.
121513 (iniţial la JAB, inv. V 3023). Datare: sec. I-III
p. Chr. PI. 2/5
Statueta fragmentară reprezintă bustul unei femei.
Trăsăturile fizionomice sunt ale unei femei adulte;
nasul este gros şi scurt, buzele uşor întredeschise.
Părul este buclat, cu cărare pe mijloc. Pe cap poartă
probabil o coroană de flori. Bustul este înveşmântat în
chiton. Analogii: statuetă, Egipt, epocă romană,
Dunand 1979, 193-194, nr. 84, pi. 43.
6. Plăcuţă. Fragment. Se păstrează partea superioară.
Lut ars. Turnare în tipar (bivalv). Hp = 4,60 cm, 1 =
7,40 cm, g = 1,10 cm. Pastă semifină (arsă oxidant), de
culoare galben-roşiatic (5YR 7 /8), particule de mică.
Provenienţă necunoscută; MNIR inv. 121523 (iniţial la
JAB, inv. O 1104). Datare: sec. III a. Chr.-sec. I p. Chr.
PI. 11/6. Plăcuţă de formă rectangulară cu colţurile
rotunjite. Din decorul plăcuţei se mai păstrează doar un
cap înclinat uşor spre dreapta. Este redată o figură
adolescentină ale cărei trăsături fizionomice sunt şterse.
Capul este acoperit cu un fel de pălărie decorată prin
mici şănţuiri punctate, verticale. Pe reversul plăcuţei
este dispusă, pe verticală, o inscripţie într-un cartuş,
păstrată fragmentar. Inscripţia este nedescifrabilă.
7. Aplică. Zgârieturi pe suprafaţa piesei. Lut ars.
Turnare în tipar (monovalv). Hp = 6,45 cm, Ip = 6,50
cm, g = 0,96 cm. Pastă fină (arsă oxidant), de culoare
brun-roşiatic (5YR 5/4), particule de mică, rari oxizi.
Provenienţă necunoscută; MNIR inv. 121517 (iniţial
la IAB, inv. O 1072). Datare: sec. 11-1 a. Chr. PI. 11/7.
Piesă de formă circulară, cu figura Meduzei, folosită
ca aplică pentru mobilă sau pentru sicriu. Figură
feminină, cu trăsături tinereşti şi armonioase, părul cu
bucle în formă de melcişori încadrează în mod unitar
chipul. Coafura este despărţită printr-o cărare. Ochii
sunt mici, cu pupila marcată, nasul lung şi subţire,
buzele uşor întredeschise. Analogii: aplică, sec. 11-1 a.
Chr., Schmidt 1994, 163, nr. 267, pi. 48d; aplică, sec.
11-1 a. Chr., Schmidt 1994, 163, nr. 268, pi. 48e.
8. Patera. Fragment. Se păstrează partea inferioară a
vasului (trei fragmente lipite). Lut ars. Turnare în tipar
(bivalv). Diam. = 11,40 cm, g. max. = 1,80 cm. Pastă
semifină (arsă reducător), firnis de culoare roşu pal
(IOR 4/4), pastă de culoare brun-roşiatic (5YR 5/4),
particule de mică, rari oxizi. Dobrogea; MNIR inv.
121511 (iniţial la IAB, inv. V 3021 ). Datare: sec. 1-11
p. Chr. PI. 111/8.
Medalionul de pateră îl reprezintă pe Hercules în luptă
cu leul din Nemeea. Eroul, nud, este figurat frontal, cu
capul orientat :Y. spre stânga. În partea inferioară a
scenei este dispusă măciuca. Trăsăturile fizionomice

6

415

° Cf.

Pensabene 1999, 302: şuviţe paralele, redate
schematic, sub formă de virgulă, dispuse radial în jurul
botului leului.
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A ROMANO-BYZANTINE SHIELD-BOSS FROM CAP/DA VA

ALEXANDRU RAŢIU, IOAN
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UN UMBO DE SCUT ROMANO-BIZANTIN DE LA CAP/DA VA

Articolul de faţă analizează un umbo de scut descoperit la Capidava, în campania arheologică 2007,
respectiv în zona porţii principale --clădirea C 1, în camera III. Umbo-ul este din fier şi are un diametru de
17,50 cm, cu o înălţime de 6,70 cm, dimensiuni standard pentru descoperirile de acest tip. Contextul în care a
apărut, alături de numeroase piese ceramice şi în apropierea unui tezaur monetar din bronz (51 piese - 46,50
fol/es), datează complexul la începutul anilor 580 p. Chr., când clădirea a fost distrusă într-un violent atac
atribuit slavilor. Umbo-ul aparţinea, cel mai probabil, unui scut de infanterist, iar prezenţa solitară a acestei
piese militare într-un context civil permite, cu titlu de ipoteză, atribuirea sa unui membru al comunităţii
locale de limitanei, fără însă a exclude posibilitatea ca păstrarea acestui obiect în clădirea amintită să fi avut
un scop comercial. Articolul aduce în discuţie tipologiile cunoscute, aspecte tehnice despre producţie,
structură şi utilizare, analogii şi datare privind această categorie de piese.

scuturi romane, cetate romano-bizantină, echipament militar, limes-ul Dunării de Jos,
provincia Scythia
KEYWORDS: Roman shields, Romano-Byzantine fort, Military equipment, Lower Danube limes, Province of
Scythia

CUVINTE CHEIE:

INTRODUCTION

This paper is part of a series of similar endeavours by which we intend to publish the
archaeological research undertaken between 1993-1996 and 2007-201 I in Building CI 1 from the
Capidava Roman fort. The shield-boss (umbo) in question was discovered in 2007 in the named
building and it is part of a larger inventory, both heterogeneous and rich. This paper analyses the
discovery of military equipment in the archaeological context of a civil building, in connection with a
civilian type of inventory.
Located at an equal distance of 18 Roman miles (27km) from both Axiopolis to the south
(Cernavodă) and Carsium to the north (Hârşova), Capidava is one of the mast important Roman
forts raised during the broad efforts to strengthen the Lower Danube Roman frontier, at the
beginning of the 2"d century AD 2 (PI. 1/1 ). The fortification went through three phases of
reconstruction, but without altering the original plan and constructive dimensions, i.e. a rectangle
oriented on a NW to SE axis measuring 105m by 127m. lts first reconstruction a fundamentis
occurred after the Gothic attacks from 248-250 AD. The event was followed by two other major
constructive interventions in mid-4 1h century AD, and again in the late 51h century - beginning of
the 61h century AD, following Barbarian attacks. After severe destructions produced in the early
580s, during the powerful raids of the Slavs in the entire Balkan area, the defensive functions were
resumed to a certain extent. Subsequently a last fortified enclosure hastily built and of poor quality
covered the southem quarter of the "Trajanic fort" until the fort concluded its existence with the
falling of the Danube limes under the pressure of the Slavs (soon after 612-613 )3 . The walls of the
medieval fortress in the 91h century AD overlap the Late Roman enclosure. In the middle of the 11 th
century the archaeological sequence records the last occupational levei of Capidava fort,
Opriş, Raţiu 2015
Opriş 2006
3
Gândilă 2006-2007, 114-115
1

2
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containing evidence of the total destruction of the settlement after the attack of the Pechenegs and
Uzes tribes 4 (end of the 6th century).

THE ARCHAEOLOGICAL CONTEXT

Building CI is probably one of the most important Late Roman - Romano-Byzantine
civil ian edifices from Capidava, due to its location adjacent to via principalis, next to the main gate
and the horreum (PI. 1/2). The research in Building C 1 commenced in 1993-1994, and then
resumed intensively from 2007 to 2011. The archaeological excavation revealed numerous artefacts
and historical landmarks for Capidava. Building C 1 is a medium size building with a rectangular
plan of 1Om x 11 m, divided in three chambers, two smaller ones at the front (Rooms I and II, PI.
11/1), next to via principalis, and one large chamber at the rear of the building adjacent to the
granary - horreum (Room III). Half of the building, the frontal half with the two small chambers,
was destroyed by the late 61h - early ih century fossa. The latter was erected along with a stone
wall to fortify the southem quarter of Capidava, sometime after the great destruction at the end of
the 61h century. While the front part of the building was destroyed, the back chamber (Room III)
remained protected under the va//um.
Inside Room III the excavations uncovered a complete stratigraphic sequence beginning
from the 5th century up until the 11 th century AD, when an early-medieval sunken dwelling
overlapped the chamber. The most prolific layer was the floor, dated in the 6th century, which was
still functional at the destruction of the main fort. The collapsed roof preserved the archaeological
context intact5 .
The shield-boss was discovered under the tiles and bumt beams debris from the collapsed
roof of the Building Cl/1994. The object suffered severe buming visible through its poor
preservation state. Although the boss was discovered intact, after air contact its state has begun to
decline and ultimately it fissured. At present, after undergoing a long process of restoration, its
state of preservation is stable (PI. 11/2). The boss was discovered directly on the 61h century floor,
along with severa! significant artefacts.
The archaeological context of the boss is the same with the last occupational levei of the
Building Cl, the end ofthe 61h century AD. The dating ofthe context was done through the analysis
of the artefacts discovered. Some of the most important and relevant dating markers are: a hoard
consisting of 46.5 fo//es 6 , four Roman lamps of the Danubian type 7 (6th century) and a deposit
consisting of Chartage LR 2, LR 3 and LR 4 type of amphorae (PI. 11/1 ). The archaeological
context along with the findings underwent heavy buming.
The umbo was forged from strong iron plate varying between 0.45cm and 0.60cm in
thickness, and has a conica! bowl surrounded by a flange (PI. 11/2). The flange, or the rim, is
circular, 2.3cm wide, and has four symmetrical fixing-holes of 0.4cm in diameter, of which none
survived due to the intensive process of restoration. The boss is otherwise complete, and measures
17.5cm in diameter, with a bowl of 12.7cm. The latter rises 6.7cm above the plane of the flange
and has a bi-conica! shape with a flattened top. The flange is slightly concave, with an inclination
angle of approximately 5°.
The shield-boss from Capidava belongs to a common type found in Late Roman antiquity
along the eastem provinces. The most common cited typology for the Late Roman shields is the
one based on the discoveries at Dura Europos 8 (PI. 111/5--6). Although these Dura Europos

4

For further reading on the research at Capidava see Florescu el a/ii 1958, 25-72; Florescu 1975, 361-372; Florescu,
Covacef 1988-1989, 197-247; Opriş 2003, 17-33.
5
A preliminary study is forthcoming, see Opriş, Raţiu 2015.
6
The coin hoard was published as a whole in Gândilă 2009.
7
Opriş 2003, 164-167
8
At Dura Europos were found 24 shields, bosses and plank board, making it the most important discovery of this type
(James 2010, 159-187).
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findings date from the 3'd century, the oval type shield has been used continuously from the 1st
century to the 71h century and later9 (PI. VI).

ROMAN SHIELD TYPOLOGIES

Up until the beginning of the 2"d century AD, the legionaries and auxiliaries carried their
own type of shields. Legionary shields 10 varied from concave-oval to semi-cylindrical in shape
with curved sides. They were constructed out of three layers of plywood, covered in leather. The
rim was reinforced with bronze or iron. In the centre was placed a hemispherical bronze or iron
shield boss (umbo) with a rectangular flange and a handgrip on the inside. The legionary shield
evolved from a concave-oval shape in the Republican period to a concave-rectangular shape in the
Early Principate 11 (PI. V/1). The main reason for this evolution is the change in the fighting style 12
from the use of the testudo to the shield-wall (or thefalcum) formations by the Roman legions 13 .
Both formations needed a rectangular shield which, when overlapping the others, closed the gapes
more efficiently. The difference was that the testudo was a more powerful and heavier formation
and the shield-wall was a lighter but also more versatile one.
Although made of the same components, the auxiliary shield differed significantly in shape
from that of the legions. lt had a less pronounced curve, was smaller and most commonly oval in
14
shape • The shield bosses were round in flange, some of them with a raised cone, predominating
up until the Claudian period. These were gradually replaced by bosses with a hemispherical
dome 15 • Each type occurs in both iron and bronze; unfortunately there is insufficient information to
assign them to either the infantry or cavalry. The oval shield, flat or concave, had the advantage of
manoeuvrability and lightness, which made for a more versatile fighting style.
Oval and round shields were predominant at the end of the 2"d century and thereafter 16,
when there was no longer possible to distinguish the different military units by the shape of their
shields. The shields were covered with leather or even linen and, instead of a metal rim they had a
strip of hive around the perimeter of the board. The round bosses still retained their domed shape
and were made mainly of thin bronze (coper-alloy). Additionally, characteristic for the 2"d and 3'd
centuries, were the richly ornamented examples depicting au repousse zoomorphic and
anthropomorphic figures, most probably belonged to parade shields 17 • Although oval and round
shields remained in use well into the 51h century, the oval shield bosses were replaced at the end of
the 3'd century by conical shaped bronze and iron bosses 18 •

THE PRODUCTION AND STRUCTURE OF A ROMAN SHIELD

The classical shield was constructed by gluing together several planks of wood, poplar in
the case of the Dura Europos findings 19 , but probably any type of light-but-strong type of wood
would have worked. The legionary shields were made out of plywood 20 , which gave them greater
9

Southem, Dixon 1996, I 03
Bishop, Coulston 2006, 91-94
11
Bishop, Coulston 2006, 92
12
Travis, Travis 2014, 128
13
For an interesting reading on this subject see Rance 2004.
14
Goldsworthy 2004, 129-130
15
Travis, Travis 2014, 127-128
16
Travis, Travis 2014, 126
17
For severa! examples and discussion, see Bishop, Coulston 2006, 91-94, 179-182, fig. 49, 116, pl. 7/b; Southem,
Dixon 1996, I 00, fig. 20.
18
Stephenson 20 I I, 41--42
19
James 2010, 167
20
The Doncaster shield was made out of layers of plywood (Buckland 1978).
10
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strength but alsa a greater weight. Pliny the Elder2 1 (I st century AD) actually lists some of the best
timbers used in his time for shield making.
In order to forma grip, two holes were cut in the centre of the shield: a semicircular upper
hale and a trapezoidal lower one (PI. V/2). In mast cases, after the binding the shield was covered
on both sides with animal hide or linen. The outer cover was sometimes painted with religious or
military motifs. Some of the shields from Dura Europos were more elaborated, with colourful
decorations depicting complex pattems and figures 22 .
The margins of the shield were guttered with hard raw hide to form a strong rim and hold
together the shield. Up until the 3'd century oval shields used by cavalry and auxiliary troops, were
guttered with a metal edge as was the strong legionary scutum, but the change in fighting technique
has rendered the heavy metal rim utterly unnecessary 23 .
The boss was placed over the central holes in the shield, and fixed on the outside by faur or
24
six rivets • The boss covered the handgrip and was commonly used for striking and smashing. The
grip was fixed on the inside of the boss along with two of the rivets which fixed the boss on the
shield (PI. IV/5). Some shields had metal reinforcement bars riveted across the width of the shield.
In archaeological record the reinforcement bars were usually attached to the boss 25 .
Although the size of the shields varies, the bosses are relatively of the same dimensions.
Judging by the size of the Valkenburg 26 shield-covers, the shields were about 0.90--1.04m long and
0.42-0.54m wide. The sizes of the shields discovered at Dura Europos were of approximately
27
l .05m in length and 0.90m in width while their outer-flange diameter varied between O. l 9m and
O. l 6m. Mast probably the shield from Capidava fitted into the same pattem, judging by the shape
and dimensions of the boss only.
The shield-boss from Capidava belonged, taking into account the parallels, to a concaveoval shield used mast probably by an infantryman. The shield didn't have a reinforcement bar, and
the grip was probably made of wood. The boss was fixed on the shield by faur rivets, as indicated
by the faur symmetrical holes in the flange of the boss (PI. 11/2). The organic materials from the
shield are now lost due to the buming as well as to natural factors. The visual analyses of the bumt
wood found near the boss were inconclusive; they were either remains from the shield or remains
of fumiture, roof or other internai wood structure of the building.
During the Early Empire, at least, it is highly probable that newly-enlisted soldiers had to
purchase their arms and armour28 . David J. Breeze has suggested that the sum was paid in the form
of a deduction from the viaticum and that periodic pay-stoppages for weapons are best seen as
irregular sums for replacement of damaged or wom-out equipment29 . Thus, a soldier's equipment
would have survived his period of service and is presumed that on retirement or death the value of
this equipment was ransomed 30 . On the other hand the scholar admits that it is nowhere
documented the fact that the retum of weapons to the armoury was in any way compulsory31 • The
presence of weapons and military equipment in graves is another argument in this direction.
During the Early Roman period the shields and their shield-bosses implicitly, were
manufactured in great specializedfabricae32 (workshops), and alsa in smaller workshops within the
garrison quarters. For the Late Roman period, Notitia Dignitatum (end of the 4 1h - beginning ofthe
51h century AD) mentions for Pars Orientis a number of suchfabricae33 , controlled by the state 34 ,
21

Pliny, Nai. Hisl., IV, 16. 77

22

James 20 I O, 182, fig. I 06
Dixon, Southem 1992, 47 after Groenman-van Waateringe 1967, 56-73
Dixon, Southem 1992, 45; Stephenson 1999, 16; James 20 I O, 159-161, 177, fig. 92, 97
Buckland 1978, 250, fig. 3
Stephenson 1999, 19
James 20 I O, 160
Watson 1969, 102-104
Breeze el a/ii 1976, 93-95
Breeze el a/ii 1976, 94
Breeze el a/ii 1976, 95
For an ample discussion on this subject see Bishop 1985.
Noi.Dig., Or. XI, 18-36
For a detailed discussion on the Late Roman Empirefahricae see James 1988.
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25
26
27

28
29
30

31
32
33
34

428

A ROMANO-BYZANTINE SHIELD-BOSS FROM CAP/DA VA

specialised in various types of equipment all across the empire (PI. 1/1). For the Lower Danube
region the same literary source mentions only one fabrica scutaria, at Horreum Margi, others are
mentioned as scutaria et armorum (PI. 1/1). Nevertheless we presume that even during the late
years ofthe Empire many, if not all the units, still had their own armoury workshop 35 .

USING THE SHIELD

The fighting style of the Late Roman Army required a different type of shield compared to
36
the earlier period. First of all, the shields had to be lighter than the 22 libra legionary scutum of
the Imperial period. Secondly, the new soldier had to fight in a phalanx-type formation which
required a flattened oval shield. In fact, it was probably the Barbarian shield-wall 37 which had
inspired the new tactica! formation rather than the Greek military "renaissance". The late Roman
army was using mainly three types of shields 38 , the semi-cylindrical-rectangular type (which was
rapidly going out of use), the flat-hexagonal type (never discovered in archaeological record) and
the most common type: the oval shield. The latter, has two subtypes, the flat-oval shield and the
concave-oval one.
39
The flat-oval shield type was commonly favoured by cavalry troops , usually because of
the enhanced manoeuvrability. The umbones attached on the flat-oval shields, were almost identical
in shape excepted for two aspects: the flange was flat, not concave and they were usually forged
out of copper alloy instead of iron (which was heavier) 40 .
The concave-oval shield type was commonly used by infantry troops, initially by auxiliary
and later by legionary forces. As mentioned the wide spread of the oval type of shield was due to
an increased demand of manoeuvrability on the battle field, for both light and heavy infantry. The
new shield wall, Barbarian in its origin, was not as effective as the testudo, but was more flexible.
In addition the lighter shield was more useful in retreat or pursuit tactics, or even in forced march.

PARALLELS ANO DATINO

Based on its archaeological context, the Capidava shield boss dates most probably from the
end of the 61h century AD. The analogies for this type of military equipment are dated a few
centuries earlier.
In the province of Scythia similar umbones were discovered at Aegyssus (Tulcea) 41 , Beroe
43
(Piatra Frecăţei)42 and Ulmetum (Pantelimonul de Sus) , which can be dated in the Late Roman Early Byzantine period. The shield-boss from Aegyssus is similar in shape, but has a spiked dome.
The Beroe and Ulmetum shields (PI. 111/2, 4) are similar in form and size with the one from
Capidava, and were found in similar contexts. Recently a new shield boss was discovered by the
archaeological excavation at Fântâna Seacă44 , near (L)Jbida (Slava Rusă) in the same province.
Although fragmentary, the iron boss resembles in shape and size the one found at Capidava.
35

James 1988, 264 and note 86
The cited weight is from the reconstructed shield form Kasr el Harit (Goldsworthy 2004, 129). For further reading on
the subject of the weight of a Roman shield, based on the description made by Polybios (Vl.23.2) see Treloar 1971.
37
ln Rance 2004 the author makes a convincing argument against the shield-wall theory ofSpeidel (see Speidel 2004).
38
Stephenson 1999, 16; James 201 O, 159-160. ln the interest of a simpler discussion we do not include here the small
round shield (parma) used only by few Roman troops.
39
Dixon, Southem 1992, 43
40
James 2010, 158-159
41
The umbo from Aegyssus îs unpublished and was only illustrated in a collection catalogue (see Simion 1995). The
analogy is only partial; the Aegyssus umbo has a slightly different shape.
42
Vâlceanu, Bamea 1975, 212, fig. 2/2
43
Pârvan 1915, 283, fig. 16, pi. VI, fig. 3, no. 8
4-l Many thanks to our colleague Ştefan Honcu, for sharing with us the unpublished information about his discovery.
36
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The parallels from other provinces are purely shape-related, their contexts being dated in
earlier periods. From the fortifications on the left bank of the Danube there are three examples, one
at Sucidava45 (PI. 111/3) and other two at Hinova46 , alt dated in the 4 1h century AD. Another clase
parallels are the three bosses found at latrus (Krivina47 ), alt made of iron and dated in 4 1h century
contexts (PI. IV/2-4).
Others parallels, but dated to the 3'd century AD, are faur copper alloy shield-bosses from
Dura Europos 48 and a shield boss with reinforcement bar from Jerusalem49 . Earlier examples are
the shield bosses found at Comalău 50 , Copăceni 51 , Poiana 52 (in the Lower Danube region) or at
Doncaster 53 , Newton 54 (PI. IV/1) and London 55 (from Britannia 56 ). These examples, although
similar in shape and size, were found in archaeological context dated centuries apart. In such
perspective we conclude that even though the typology of Roman shields is complex it doesn't hold
any dating value. The only way to date a shield-boss, in the absence of any organic remains of the
board, is to record thoroughly the archaeological sequence in which it was found. Thus, the context
of the find dates this type of artefact and nat the other way around.

CONCLUSION

The shield boss discovered at Capidava might be considered common within the range of the
military equipment finds, yet important if it's analysed in a regional context. Although there are a
few archaeological discoveries, this type of shield-boss is attested for the Late Roman - Early
Byzantine period mainly in artistic representations and imagery (PI. VI).
The find adds to the smalt collection of Scythia' (Minor) military equipment published so
far. The unique archaeological context of the discovery, along with the strong dating elements
found in the same archaeological context, all add to the importance of this artefact. The parallels
from an earlier period (1 st_3rd century AD), along with a few Romano-Byzantine contemporary
finds, allowed a detailed analysis of the shield boss.
The presence of the shield in an otherwise civilian establishment is, at this point of the
research, somewhat unclear. lt could have been the property of a member of the local /imitanei
community or it was stored within the building for commercial purposes only. In any circumstance
the presence of a shield-boss in a civil ian archaeological context attests the clear military nature of
the Romano-Byzantine Capidava fort and of its inhabitants.
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PIPELE DE LUT DIN COLECŢIA MUZEULUI NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI

IRINA ENE

THE CLA Y PIPES FROM THE NA TIONAL HISTORY MUSEUM OF ROMAN IA

This article presents 30 clay pipes from the collection of the National History Museum of Romania.
The clay pipes have different provenance: archeological excavations, donations and acquisitions. The general
criteria, used for cataloguing these objects, were established by the papers of Rebecca Robinson (Corinth and
Athens) and Iuliana Costea, Aurel Stănică, Adina Ignat (Babadag, Tulcea County). The series will continue
to present other such objects discovered throughout recent preventive archaeological excavations conducted
by the National History Museum of Romania.
clay tobacco pipe, Oraşul de Floci, Babadag, Hârşova, l 7'h century, tobacco, archaeological
contexts, donations, acquisitions
CUVINTE CHEIE: pipe de lut, Oraşul de Floci, Babadag, Hârşova, secolul al XVII-iea, tutun, context
arheologic, donaţii, achiziţii
KEYWORDS:

Din numărul trecut al revistei Cercetări Arheologice 1 am început studiul pipelor aflate
în colecţia Muzeului Naţional de Istorie a României (MNIR), prin publicarea obiectelor
descoperite recent pe situl arheologic de la Oraşul de Floci, cele mai multe din cercetări proprii.
Articolul de faţă analizează, conform aceloraşi criterii ştiinţifice, pipele aflate în patrimoniul
MNIR. Acestea provin din săpăturile arheologice ale instituţiei, dar şi din donaţii şi achiziţii.
Astfel, din cele 3 I de pipe, şapte provin din cercetările arheologice de pe situl Oraşul de Flocijudeţul Ialomiţa, cinci de pe situl de la Babadag-judeţul Tulcea, două de la Hârşova-judeţul
Constanţa, cinci de la Institutul de Arheologie, şase sunt o donaţie a maiorului Ştefan S.
Nicolae, trei sunt donaţie Radu Florescu, două sunt achiziţii şi una donaţie Ion Răcădeanu.
Conform registrelor muzeului, pipele sunt datate în secolele XVII, XVIII şi XIX. Cu
excepţia celor care provin de pe situl arheologic de la Oraşul de Floci, celelalte piese nu au
contexte arheologice sigure. Specialiştii în domeniul cercetării acestei categorii de artefacte nu
au stabilit cu certitudine datări clare în funcţie de forma lor, nici pentru piesele care provin din
Imperiul Otoman şi nici pentru cele din ţările ce gravitau în sfera lui de influenţă sau din
spaţiul occidental. Pentru această problemă, a datării, interesante sunt relatările din secolul al
XVI-iea, legate de fumat şi existenţa unor ateliere specializate, care, indirect, fac referire la
existenţ~ acestui obicei.
In perioada interbelică a funcţionat la Bucureşti-Băneasa „Institutul experimental
pentru cultivarea şi fermentarea tutunului", ce ţinea de „Casa autonomă a monopolurilor
Regatului României", care avea un periodic numit Buletinul cultivărei şifermentărei Tutunului,
sau Buletinul Tutunului. În numărul 4/1930 există un articol al lui P. Mihăescu cu referire la
istoria fumatului2. Acesta aminteşte relatarea lui Karl Adolf Romstorfer despre cetatea Suceava,
unde, printre ruine, se aflau cioburi de vase, unelte, podoabe şi pipe. De asemenea, Romstorfer
menţionează că pe una dintre pipe era inscripţionat, cu cifre arabe, anul I 571. Evident că un
astfel de obiect presupune practicarea obiceiului cu ceva timp înainte. Deşi cei mai mulţi
istorici consideră faptul că fumatul era practicat în toate mediile sociale după primul sfert al
1

Ene2013

2

Mihăescu 1930
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secolului al XVII-lea 3 , în cazul pipelor descoperite în urma unor cercetări arheologice, în
spaţiul românesc obiceiul era atestat la sfărşitul secolului al XVI-iea. Susţinerea acestei date de
debut a fumatului o regăsim şi în povestiri legate de voievodul Transilvaniei, Cristofor Bathori
care, în anul 1576, a primit în dar o pipă şi tutun de la Constantinopol 4 . Cert este că, în secolul
al XVII-iea negustoria cu tutun şi meşteşugul realizării pipelor era foarte răspândit în spaţiul
românesc, deşi au existat perioade în care a fost interzis în Imperiul Otoman. Spre stărşitul
secolului al XVII-iea s-au înmulţit informaţiile despre tutun, fumat şi pipe 5 •
Revenind la pipele supuse analizei noastre, înainte de toate, trebuie să supunem atenţiei
modul în care acestea au intrat în patrimoniul muzeului. Am arătat mai sus că ele provin din
donaţii particulare, cercetări proprii sau achiziţii. Astfel, în ordinea numerelor de inventar,
primul lot de două piese 6 a fost donat de către Done Şerbănescu, având ca loc de provenienţă
oraşul Hârşova şi fiind datat în secolul al XVII-iea, deşi contextul arheologic este necunoscut.
Despre donaţia lui Ion Răcădeanu 7 nu se cunosc elemente legate de contextul sau locul
descoperirii, şi acestea fiind datate, de către autorii fişelor de evidenţă, în secolul al XVII-iea.
Datate tot în secolul al XVII-iea şi tot fără context arheologic sunt şi piesele care ne-au
parvenit de la Institutul de Arheologie 8 . Prima pipă face parte din Colecţia Mititelu, iar
celelalte provin, probabil, din situri arheologice din Muntenia.
Următorul lot de pipe analizate aici îl reprezintă cele descoperite la Babadag cu ocazia
cercetărilor arheologice de aici desfăşurate de către specialişti din muzeu, în anul 1983. În
registru aceste piese sunt trecute passim şi datate în secolele XVII-XVlll 9 •
De la Turnu Măgurele Uud. Teleorman) provin trei pipe, donaţie a lui Radu Florescu,
care le-a descoperit între anii din 1937 şi 1940; piesele sunt datate în secolul al XVII-lea 10 •
Cea mai interesantă donaţie, prin amploare şi importanta pieselor, este cea a maiorului
Ştefan S. Nicolae. Actul de donaţie al maiorului, redactat şi autentificat legal în anul 1977,
impresionează prin excepţionala manieră în care autorul îşi manifestă dorinţa de a-şi îndeplini
o datorie de onoare faţă de Statul Român. Prin el, donatorul se înscrie în categoria oamenilor
care înţeleg la justa valoare importanţa artefactelor în construirea şi perpetuarea istoriei, atât
locale, cât şi naţionale, demonstrând calităţi deosebite în ceea ce priveşte grija faţă de
patrimoniu, care are rolul de a sta mărturie asupra trecutului. Cunoaştem astfel faptul că este un
pensionar cu gradul I de invaliditate din Costeşti Uud. Argeş), fiind rănit în luptele de la
Turtucaia, din 23 august 1916. De asemenea, actul menţionează că, având 23 de ani, a luptat
corp la corp la baionetă pentru apărarea şi întregirea neamului, iar la 86 de ani, momentul
donaţiei, are „o mare obligaţie de îndeplini" pe care o face cu convingerea că, prin donaţia
colecţiei sale, contribuie la sporirea documentelor istorice necesare limpezirii unor perioade
din istoria românească.
Colecţia sa cuprinde monede şi obiecte arheologice pe care le-a achiziţionat între cele
două războaie mondiale ( 1919-1940) din oraşul Constanţa şi cele patru judeţe ale Dobrogei de
atunci: Constanţa, Tulcea, Caliacra, Durostor şi în sudul Basarabiei, Cetatea Albă. Pipele, în
11
număr de şase, sunt datate în secolul al XVIII-iea •
În patrimoniul MNIR există şi două pipe care au fost achiziţionate de la Ionică Sentes,
datate în secolele XVIII-XIX 12 •
În ceea ce priveşte piesele cu contexte arheologice certe, analiza are în vedere un lot
descoperit în campania arheologică din anul 1987 de la Oraşul de Floci. Este vorba despre un
număr de 27 de pipe întregi şi fragmente 13 , din care au fost introduse în patrimoniul muzeului
3

Ene2013, 198

4

Mihăescu 1930, 533

5

Ene 2013
Inv. MNIR. 74123 şi 74124
7
Inv. MNIR. 74845
8
Inv. MNIR: 117811, 120217, 120218, 120181, 120180
9
Inv. MNl R: 176041, 176043, 176044, 176045
10
Inv. MNIR: 301574, 301575, 301576
11
Inv. MNIR: 131153, 131154, 131155, 131156, 131157, 131158
12
Inv. MNIR: 317522, 317523
13
Chiţescuet a/ii 1992, I 00-102
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un număr de şase 14 • Între piesele provenite din situl arheologic mai există o pipă descoperită în
stratul de cultură, dintr-o campanie ulterioară (MNIR, inv. 304693).
Contextul arheologic datează aceste obiecte în secolul al XVII-iea. Ele au fost
descoperite pe podeaua unui atelier de prelucrat osul, cunoscut în bibliografie ca drept
Atelierul nr. 5 15 , care suprapunea la rândul lui o locuinţă cu pivniţă. Alături de resturi
osteologice, obiecte din os în diferite stadii de prelucrare, cuţite din fier şi podoabe au fost
descoperite pe podeaua complexului arheologic şi două monede: o monedă otomană din
secolul al XVII-iea şi un fals din bronz, bătut la Suceava după un solidus Carol Gustav pentru
Riga în 1660. Situaţia stratigrafică şi datarea locuinţei cu pivniţă, care este suprapusă de atelier,
cu monedă în secolul al XVI-iea, permite situarea acestuia din urmă cu certitudine în a doua
jumătate a secolului al XVII-lea 16 • De asemenea, autori ai săpăturii arheologice, au considerat
că atelierul este unul complex, aici fiind prelucrate, nu numai obiectele din os, ci şi celelalte
podoabe (inele, nasturi din bronz, argint şi argint aurit).
Catalogul ce completează acest studiu urmăreşte tipologia generală preluată din
lucrarea doamnei Rebecca Robinson 17 , care stabileşte o clasificare a pipelor descoperite la
Corint şi Atena în funcţie de forma găvanului, utilizată şi de autorii articolului dedicat pipelor
de la Babadag 18 • De asemenea, aceleaşi criterii le-am utilizat în analiza pipelor de la Oraşul de
Floci, menţionat anterior. Considerăm necesară trecerea în revistă a celor trei mari categorii, în
funcţie de care pot fi grupate pipele de faţă. Astfel, prima grupă, A, este reprezentată de pipele
care au găvanul rotund, piciorul scurt, inelul bine evidenţiat, simple sau amplu decorate. Grupa
B cuprinde pipele care au găvanul în formă de disc. A treia categorie, C, cuprinde pipele cu
găvanul în formă de clopot sau polifaţetat, gamba evidenţiată şi inelul de formă octogonală.
Din punct de vedere tipologic pot fi încadrate Grupei A 20 de piese, Grupei B şapte şi
Grupei C trei. Din punct de vedere cronologic, şapte sunt datate cu siguranţă în secolul al
XVII-iea, provenind din cercetarea arheologică de la Oraşul de Floci.

14
15
16
17
18

lnv. l\1NIR:304693,304703,304704,304705,304706,304707,304709
Chiţescue/ a/ii 1992, I 00
Chiţescue/ a/ii 1992, I 02

Robinson 1985
Costea, Stănică, Ignat 2007
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7. Pipă, inv. MNIR 120217; L = 5 cm; H = 2,30
cm; Dg = 3 cm. Lucrată din ceramică roşiatică, cu
găvanul
rotund, bordura spartă în partea
superioară, gamba foarte scurtă şi inelul în formă
de inel. Găvanul este decorat pe suprafaţa
exterioară cu caneluri verticale, iar manşonul
inelului cu caneluri oblice. Piesa are smalţ verde
închis. Jumătate din gambă şi din inel lipsesc.
Datare: secolele XVI-XVII; grupa A (PI. 1/7)
8. Pipă (fragmentară), inv. MNIR 120218; H =
3,80 cm; Dg = 3 cm. Lucrată din caolin din care
se păstrează doar găvanul rotund, decorat cu
caneluri verticale înscrise într-un registru
delimitat la baza bordurii de o linie incizată
circulară. Din bordură înaltă, cilindrică se mai
păstrează pe o porţiune, o linie fină, lucrată cu
rotiţa dinţată. Gamba se uneşte cu găvanul printrun decor în forma literei „V". Bordura este spartă
şi gamba lipseşte. Datare: secolele XVI-XVII;
grupa A (PI. 1/8).
9. Pipă, inv. MNIR 131153; L = 5 cm; H = 2,80
cm; Dg = 3,40 cm; Di = 2,20 cm. Lucrată din
caolin cu găvanul rotund, separat de bordura
scurtă teşită, spartă, prin două caneluri circulare.
Suprafaţa exterioară a găvanului este decorată cu
striuri verticale paralele. Gamba este scurtă şi
prezintă o creastă mediană perforată şi un manşon
decorat cu striuri oblice înaintea inelului de care
se separă printr-o linie excizată circulară. Gamba
se uneşte cu găvanul printr-un decor în forma
literei „V".Datare: secolul al XVIII-iea; grupa A
(PI. 1/9).
10. Pipă (fragmentară), inv. MNIR 131154; L =
5,60 cm; Dg = 3, 1O cm; Di = 25 cm. lucrată din
ceramică roşiatică cu găvanul în formă de disc
aplatizat şi lobat (7 lobi). La baza bordurii
prezintă un decor format din linii scurte incizate
vertical, apoi trei linii paralele incizate orizontal şi
una în val, trasate cu rotiţa. Gamba tronconică se
termină cu inelul reliefat. Decorul gambei
porneşte de la baza inelului sub forma unui brâu
format din linii scurte verticale incizate, înscrise
între 2 linii subţiri, orizontale. Inelul este decorat
cu rotiţa. Gamba se uneşte cu găvanul printr-un
decor în forma literei „V". Marginea găvanului şi
o parte din peretele bordurii lipsesc. Datare:
secolul al XVIII-iea; grupa B (PI. 1/10).
11. Pipă, inv. MNIR 131155; L = 5,40 cm; H =
2,60 cm; Dg = 3 cm; Di = 1,80 cm. Lucrată din
ceramică cenuşie, cu găvanul în formă de disc,
format din 7 lobi pe partea superioară; pe fiecare
lob sunt imprimate cercuri cu monograme.
Fiecare lob se continuă cu 7 caneluri în partea
posterioară. Gamba este scurtă decorată cu
caneluri şi separată cu un manşon de inel. Bordura
este scurtă şi ruptă. Datare: secolul al XVIII-iea;
grupa B (PI. 11/11 ).
12. Pipă, inv. MNIR 131156; L = 4,90 cm; H =
1,50 cm; Dg = 3,40 cm; Di = 1, 90 cm. Lucrată din

1. Pipă, inv. MNIR74123; L = 5,30 cm, H = 5 cm,
Dg = 3, I O cm; Di = 2, I O cm. Lucrată din caolin
de culoare crem, găvan 20 înalt cilindric, bordură
cu marginea teşită oblic, gambă scurtă, simplă, cu
inelul în formă de manşon. Datare: secolul al
XVII-iea; grupa A (PI. 1/1)
2. Pipă, inv. MNIR 74124; L = 5 cm; H = 5,40 m;
Dg = 2 cm; Di = 2,50 cm. Lucrată din caolin de
culoare crem, găvan înalt cilindric, cu marginea
teşită oblic, gamba scurtă decorată pe o parte cu o
rozetă şi inelul sub forma unui manşon. Datare:
secolul al XVII-iea; grupa A (PI. 1/2)
3. Pipă, inv. MNIR74845; L = 5,30 cm; H = 2,80
cm; Dg = 2,70 cm; Di = 1,70 cm. Lucrată din
caolin de culoare crem cu găvanul în formă de
disc aplatizat, bordura înaltă, gamba simplă,
scurtă care se îngroaşă în formă de inel. Găvanul
are bordura spartă, iar decorul este reprezentat de
un registru delimitat în partea superioară de o
linie excizată din care pornesc linii paralele
verticale pe toată circumferinţa. Gamba, decorată
cu o linie excizată la baza inelului, se uneşte cu
găvanul în forma literei „V". Datare: secolul al
XVII-iea; grupa A, (PI. 1/3).
4. Pipă, inv. MNIR 117811; L = 5,40 m; H = 3,90
cm; Dg = 3,30 cm; Di = 2 cm. Lucrată din
ceramică roşiatică cu găvanul rotund, bordura
înaltă, uşor evazată, gamba scurtă, care se termină
spre găvan în forma literei „V". Pe suprafaţa
exterioară a bordurii este delimitat un registru cu
două linii subţiri, circulare în partea inferioară,
fiind decorat cu linii verticale, fin incizate,
despărţite de linii verticale, punctate, trasate cu
rotiţa. Inelul prezintă un decor din linii scurte
incizate, paralele. Piesa are găvanul spart pe
jumătate şi prezintă ardere secundară. Datare:
secolele XVI-XVII; grupa A (PI. 1/4)
5. Pipă (fragmentară), inv. MNIRI20180; L = 5
cm; Di = 28 cm. Lucrată din ceramică roşiatică.
Se păstrează doar gamba, lustruită şi evazată. Sub
inel decorul este compus din două linii paralele
trasate cu rotiţa. Între acest decor şi marginea
inelului este imprimat un însemn otoman, înscris
într-un cerc, ca o ştampilă. Gamba se uneşte cu
găvanul printr-un decor în forma literei „V".
Datare: secolele XVI-XVII; grupa A (PI. 1/5).
6. Pipă, inv. MNIR 120181; L = 4,50 cm; H =
3,20 cm; Dg = 2,30 cm; Di = 2, I O cm. Lucrată din
ceramică cenuşie, fină, bine frământată cu ardere
reducătoare. Găvanul, rupt, este scurt, cilindric
decorat cu caneluri care se prelungesc şi pe
gambă până la inelul profilat. Datare: secolul al
XVII-iea; grupa A (PI. 1/6).
19

Abrevieri: L =lungime; H =înălţime; Dg =diametru
găvan; Di =diametru inel.
20
Termenii ce defines elementele componente ale pipei
au fost preluate din Costea, Stânică, Ignat 2007
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18. Fragment de pipă, inv. MNIR 176044; L =
4,60 cm; Di = 2 cm. Lucrată din ceramică
roşiatică lustruită din care se păstrează doar
gamba scurtă şi o parte din inelul profilat şi
decorat cu rotiţa. Gamba este despărţită de inel
printr-o linie excizată şi este decorată cu o pasăre
şi o monogramă înscrisă într-un cerc, unindu-se
cu găvanul în forma literei „V". Datare: secolul al
XVII-iea; grupa A (PI. 11/18).
19. Fragment de pipă, inv. MNIR 176045; L =
5,50 cm; H = 2,20 cm; Dg = 3,40 cm; Di = 2,30
cm. Lucrată din ceramică roşiatică, cu ardere
oxidantă din care se păstrează jumătate din găvan,
gambă şi inel. Gamba este scurtă iar inelul în
formă de manşon este decorat cu linii incizate,
paralele verticale. Gamba se uneşte cu găvan în
forma literei „V". Găvanul prezintă în partea
superioară un decor format dintr-o linie incizată
urmată de un registru floral închis de o linie
incizată lucrată cu rotiţa. Datare: secolul al XVIIiea; grupa A (PI. 11/19).
20. Fragment de pipă, inv. MNIR 301574; H =
3,60 cm; Dg = 3,50 cm. Lucrată din ceramică
roşiatică, cu găvanul rotund decorat pe suprafaţa
exterioară cu striuri verticale. Gamba se uneşte cu
găvan în forma literei „V". Se păstrează doar
găvanul şi începutul gambei. Datare: secolul al
XVII-iea; grupa A (PI. 11/20).
21. Fragment de pipă, inv. MNIR 301575; L = 4
cm; H = 3,20 cm; Dg = 3,20 cm. Lucrată din
ceramică
roşiatică,
cu găvanul rotund. Se
păstrează o mică parte din gambă şi găvanul
rotund cu bordura spartă. Gamba se uneşte cu
găvanul printr-un decor în forma literei „V" lucrat
cu rotiţa. Se păstrează doar găvanul. Datare:
secolul al XVII-iea; grupa A (PI. 11/21).
22. Fragment de pipă, inv. MNIR 301576; L =
3,40 cm; H = 4, 1O cm. Lucrată din ceramică
roşiatică, cu găvanul în formă de trompetă. Se
păstrează doar o porţiune din găvan şi bordură.
Datare: secolul al XVII-iea; grupa C (PI. IIl/22).
23. Pipă, inv. MNIR 304693; L = 5 cm; H = 2,60
cm; Dg = 3 cm; Di = 1, 70 cm. Lucrată din
ceramică de culoare cenuşie cu găvanul rotund,
bordura ruptă, gamba decorată cu un manşon
lângă inelul decorat cu linii oblice paralele
executate cu rotiţa. Suprafaţa exterioară a
găvanului este decorată pe linia diametrului
maxim cu linii oblice paralele executate cu rotiţa.
Gamba se uneşte cu găvan în forma literei „ V''.
Datare: secolul al XVII-iea; grupa A (PI. 111/23).
24. Pipă, inv. MNIR 304703; L = 5,30 cm; H =
2,60 cm; Dg = 2,90 cm; Di= 1,60 cm. Lucrată din
ceramică roşiatică, cu găvanul rotund, bordura
ruptă, gamba scurtă decorată cu un manşon lat
lângă inel. Suprafaţa gambei şi a manşonului sunt
decorate cu caneluri oblice, iar suprafaţa
exterioară a găvanului cu proeminenţe. Întregul
exemplar este acoperit cu smalţ de culoare verde-

ceramică roşiatică,cu găvanul

în formă de disc
înalt decorat pe suprafaţa lui, în jurul
bordurii cu striuri dispuse radial. Găvanul se
delimitează de bordură printr-o linie lucrată cu
rotiţa zimţată. Gamba scurtă se prelungeşte pe
partea posterioară a găvanului în forma literei „V".
Aceasta este decorată cu două linii concentrice
excizate lucrate cu rotiţa. Inelul este de forma
unui manşon decorat cu romburi realizate cu rotiţa.
Datare: secolul al XVlll-lea; grupa B (PI. 11/12).
13. Pipă, inv. MNIR 131157; L = 5,80 cm; H =
3,30 cm; Dg = 3, 1O cm; Di = 1,90 cm. Lucrată din
ceramică de culoare neagră cu găvanul sub formă
de disc aplatizat şi lobat (5 lobi). Bordura este
înaltă, uşor evazată. Inelul este de forma unui
manşon reliefat format din semiove. Bordura este
ruptă parţial. Datare: secolul al XVlll-lea; grupa
B (PI. 11/13).
14. Pipă, inv. MNIRl31158; L=4,60 cm; H=2,IO
cm; Dg=2,50 cm. Lucrată din ceramică cenuşie,
cu găvanul de forma unui disc, puţin adânc, este
poziţionat oblic faţă de gambă. Aceasta prezintă
şapte caneluri în interiorul cărora se află decorată
câte o frunză lucrată cu rotiţa şi 2 şiruri de linii
realizate cu rotiţa. Între aceste două şiruri se
delimitează un registru în care sunt excizate litere
arabe sub forma unei inscripţii. Bordura şi inelul
sunt rupte. Datare: secolul al XVIII-iea; grupa A
(PI. 11/14).
15. Pipă, inv. MNIR 176041; L = 5,80 cm; H =
4,70 cm; Dg = 3,10 cm; Di= 2,70 cm. Lucrată din
ceramică roşiatică, fină, cu firnis roşu. Găvanul
este înalt, cilindric în formă de trompetă şi
bordura evazată spre exterior cu marginea
rotunjită. Gamba scurtă este decorată aproape de
inel cu două şiruri de incizii fine făcute cu rotiţa şi
cu o stampilă circulară pe o parte. Gamba se
uneşte în partea posterioară a găvanului în forma
literei „V''. O a treia linie decorează inelul teşit
orizontal. Datare: secolul al XVII-iea; grupa C (PI.
11/15).
16. Pipă, inv. MNIR 176042, L=5, 1O cm; H= 4,20
cm; Dg = 2,90 cm; Di = 1,80 cm. Lucrată din
ceramică cărămizie, fină. Găvanul este înalt,
cilindric, gamba scurtă şi bordura dreaptă.
Găvanul este decorat la mijlocul înălţimii sale cu
două şiruri de linii punctate lucrate cu rotiţa. În
partea inferioară acestor linii decorul găvanului
este compus din linii verticale paralele incizate.
Întreg decorul este lucrat firav, în anume porţiuni
fiind şters. Gamba se uneşte în partea posterioară
a găvanului în forma literei „V". Inelul se uneşte
de gambă printr-un manşon teşit orizontal. Datare:
secolul al XVII-iea; grupa A (PI. 11/16).
17. Fragment de pipă, inv. MNIR 176043; Dg =
4,60 cm. Lucrată din ceramică roşiatică, lustruită
din care se păstrează doar găvanul în formă de
disc cu marginea zimţată şi decorată cu un şir de
incizii realizate cu rotiţa. Datare: secolul al XVlllea; grupa B (PI. 11/17).
puţin
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găvanul rotund, bordura spartă, gamba scurtă şi
un inel teşit orizontal, decorat cu rotiţa. Găvanul
este decorat pe suprafaţa exterioară cu striuri
verticale, fiind delimitat de bordură printr-o linie
incizată lucrată cu rotiţa. Gamba se uneşte cu
găvanul printr-un decor în forma literei „V",
lucrat cu rotiţa. Datare: secolul al XVII-iea; grupa
A (PI. 111/28).
29. Fragment de pipă, inv. MNIR 304709; H =
3,80 cm. Lucrată din ceramică de culoare neagră,
lustruită, cu găvanul rotund şi bordura înaltă
cilindrică fragment. Gamba se uneşte cu găvanul
printr-un decor în forma literei „V". Se păstrează
doar găvanul şi bordura cu peretele spart. Datare:
secolul al XVII-iea; grupa A (PI. IIl/29).
30. Pipă, inv. MNIR 317522; L = 4,50 cm; H =
2,50 cm; Dg = 2,30 cm; Di = 2, I O cm. Lucrată din
ceramică cenuşie, cu găvanul rotund, scurt şi
bordura cilindrică. Gamba decorată în exterior cu
o palmetă care se prelungeşte pe partea
posterioară a găvanului. Inelul gambei este teşit
orizontal şi decorat la bază cu o linie subţire
incizată. Datare: secolele XVIII-XIX; grupa A
(PI. IIl/30).
31. Pipă, inv. MNIR 317523; L = 4,50 cm; H =
2,6 cm; Dg = 2,70 cm; Di= 1,50 cm. Lucrată din
caolin, cu găvanul rotund, cu bordura spartă.
Găvanul este decorat pe suprafaţa exterioară cu o
linie în zigzag incizată. Bordura se delimitează de
găvan prin două linii circulare incizate. Gamba
este scurtă, spartă, se păstrează doar un sfert din
inelul profilat. Datare: secolele XVIII-XIX; grupa
A (PI. 111/31).

oliv. Datare: secolul al XVII-iea; grupa A (PI.
IIl/24).
25. Pipă, inv. MNIR 304704; L = 5,30 cm; H =
2,20 cm; Dg = 2,90 cm; Di = 1,80 cm. Lucrată din
ceramică de culoare cenuşie, cu găvanul în formă
de disc, lobat (7 lobi). Fiecare lob se continuă cu
7 caneluri în partea posterioară. Gamba este
scurtă decorată cu caneluri şi separată cu un
manşon de inelul profilat. Bordura este scurtă şi
ruptă. Pe fiecare lob al găvanului este incizat un
motiv decorativ („Steaua lui David") înscris intrun cerc. Datare: secolul al XVII-iea; grupa B (PI.
IIl/25).
26. Pipă, inv. MNIR 304705; L = 4,50 cm; H =
3,60 cm; Dg = 2,40 cm; Di = 1,80 cm. Lucrată din
caolin cu găvanul cilindric, în formă de trompetă,
gamba scurtă mărginită de un inel teşit orizontal
şi decorată cu o muchie profilată. Găvanul este
decorat pe suprafaţa exterioară cu fascicole de 3
striuri verticale dispuse la distanţe egale. Prezintă
urme de ardere secundară pe peretele interior al
găvanului. Datare: secolul al XVII-iea; grupa C
(PI. IIl/26).
27. Fragment de pipă, inv. MNIR 304706; L =
3,20 cm; H = 4,20 cm; Dg = 2,50 cm. Lucrată din
ceramică roşiatică, cu găvanul cilindric, decorat
pe suprafaţa exterioară cu caneluri verticale şi un
inel care o desparte de bordura înaltă cilindrică,
cu marginea rotunjită. Gamba foarte scurtă, inelul
lipseşte. Datare: secolul al XVII-iea; grupa B (PI.
IIl/27).
28. Pipă, inv. MNIR 304707; L = 5,20 cm; H =
3,40 cm; Dg = 3,30 cm; Di= 2,40 cm. Lucrată din
ceramică de culoare roşiatică, lustruită, cu
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CERAMICE MEDIEVALE DIN MUNTENIA DECORA TE CU SCENA

„SFÂNTUL GHEORGHE UCIGÂND BALAURUL" (SECOLELE XV-XVII)

MARIA-VENERA RĂDULESCU

MEDIEVAL STOVE TILES ANO SMALL CLA Y ICONS FROM WALLACHIA DEPICTJNG THE
"SAINT GEORGE SLA YJNG THE DRAGON" SCENE (I 5rn-) 7rn CENTURIES)

The iconography of the medieval tiles discovered în Romania includes also compositions themes
inspired by hagiographic legends. The scene depicting "Saint George slaying the dragon" îs widely
represented both în Transylvania and Moldavia, as well as în Wallachia. The Saint, often în equestrian, îs
representing with halo on certain pieces, maintaining the influence ofthe Byzantine style. On other stove tiles
the Saint îs depicted with annour, as a medieval knight. In Wallachia, certain terracotta plates were used as
icons. The artistic rendering of this scene îs different, corresponding to the specialisation levei of the
workshops producing such pieces. The discovery places of these objects are diverse: princely courts, urban
houses, rural dwellings, churches or monasteries.
KEYWORDS:

stove tiles, icon, dragon, spear, sabre, helmet, armour, bard
cahle, icoană, balaur, lance, sabie, cască, armură, armură pentru cai

CUVINTE CHEIE:

Povestirile hagiografice au inspirat adesea iconografia teracotelor medievale. Un subiect
frecvent abordat în astfel de compoziţii este scena Sfântul Gheorghe ucigând balaurul. Viteaz ostaş
al credinţei şi martir al lui Hristos, Marele Mucenic Gheorghe este onorat atât de Biserica Orientală
cât şi de cea Occidentală 1 • Simbol al vitejiei, el este considerat patron al oştirii. Sfântului i se
atribuie, de asemenea, săvârşirea multor minuni. Oştenii moldoveni din timpul lui Ştefan cel Mare
îl aveau ca protector în confruntările militare şi îl reprezentaseră pe steagul lor de luptă. Tema
iconografică a uciderii balaurului de către Sfântul Gheorghe a avut o abordare amplificată odată cu
extinderea atacurilor otomane în Europa. Sfântul militar era salvatorul cetăţii de „balaurul
ameninţător", metaforă a apărării creştinismului în faţa pericolului musulman. Scena este figurată
atât pe icoane, cât şi pe alte obiecte religioase. Uşile de lemn sculptat ce au aparţinut paraclisului
Buna-Vestire al Mânăstirii Snagov, piese executate între anii 1452/1453 2, cuprind în registrul
inferior o remarcabilă realizare plastică a scenei amintite.
Tema apare redată destul de des, pe teracote, încă din secolul al XV-iea, atât în Transilvania3
4
şi Moldova , cât şi în Muntenia, dar modalitatea de redare cunoaşte rezolvări plastice diferite, datorate
interpretării subiectului. O caracteristică a pieselor descoperite la sud de Munţii Carpaţi este lipsa
unui sistem de montare la sobă (reversul plan), ceea ce ne face să considerăm că unele dintre ele erau
confecţionate pentru a servi drept icoane. Încadrarea acestor piese în categoria icoanelor de lut era
făcută, acum mai bine de o jumătate de veac, de către Maria Golescu 5 • În unele cazuri însă, cercetarea
arheologică a demonstrat că astfel de teracote au fost montate pentru a decora pereţii instalaţiilor de
încălzit. Piesele păstrează pe revers urme de funingine şi lipitură de lut.
Teracotele descoperite în Muntenia au bordura înălţată şi modelată în formă de ramă.
Sfântul, ecvestru, este redat în două ipostaze diferite: fie personaj aureolat, cu caracteristici ale
stilului bizantin, fie personaj în postură de cavaler medieval, occidental, purtând coif şi armură.

1

Lexikon, 366-390
În expunere la Muzeul Naţional de Artă al României (în continuare MNAR).
3
Marcu Istrate 2004
4
Batariuc 1992, 33-40
5
Golescu 1941-1942; Golescu 1945
2
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6

Săpăturile arheologice din anul 1953 din Bucureşti, de la Mânăstirea Radu Vodă , înscriu, printre

descoperirile din acest areal, două plăci de teracotă pe care este redat episodul uciderii balaurului
de către Sfântul Gheorghe. Pe una dintre aceste plăci 7 (18 x 12,50 x 1,50 cm, nesmălţuită), Marele
Mucenic este figurat ecvestru, spre dreapta, îndreptând lancea spre botul fiarei. Piesa este uşor
deteriorată în partea superioară, însă, atât cât se păstrează, Stăntul pare a fi aureolat. Vestimentaţia
se compune dintr-o tunică mulată pe trup; nu se disting detaliile. La cingătoare este prinsă o sabie,
de încălţăminte sunt ataşaţi pinteni cu rozetă. În fundal, compoziţia sugerează, destul de stângaci,
un zid de incintă şi o fereastră cu zăbrele. Calul este înşeuat, hamurile sunt ornamentate. În
registrul superior, o pasăre pare să-l protejeze pe stănt. Un patruped cu o blană flocoasă (mielul de
sacrificiu ?) este figurat în faţa calului 8 • În registrul inferior este redat balaurul, sub forma unui
şarpe, cu un corp filiform. Deasupra acestuia, o floare mare eclipsează fiara învinsă, sugerând
biruinţa vieţii, a binelui, a frumosului (PI. 1/1; Vl/1). Elementul decorativ floare, cu încărcătură
simbolică, îl găsim redat şi pe plăcile de teracotă din secolele XV-XVI, decorate cu subiectul
9
0
enunţat, descoperite în Transilvania, la Făgăraş şi Racoşu de Jos' (jud. Braşov). Referindu-ne la
acest detaliu, găsim prezent, atât la meşterii din Transilvania, cât şi la cei din Câmpia Română, un
concept compoziţional comun. Pe cea de a doua teracotă (15,50 x 15 x 1,50 cm, nesmălţuită),
descoperită în timpul săpăturilor arheologice din zona Mânăstirii Radu Vodă (Bucureşti), Stăntul
Gheorghe, aureolat, este reprezentat ecvestru, spre dreapta, folosind ca armă, de astă dată, o sabie
(PI. 1/2; Vl/2). Vestimentaţia este mulată pe trup, de încălţări sunt ataşaţi pinteni cu spin. În
registrul inferior, balaurul este modelat filiform, aproape nesemnificativ. În colţul din stânga sus,
scena este completată cu figurarea miniaturală, în picioare, a regelui şi reginei, părinţii prinţesei ce
trebuia salvată. Iniţial, piesa a fost eronat înţeleasă drept o „placă de teracotă, pe care e reprezentat
un călăreţ cu iatagan şi pinteni, iar în stânga soarele şi luna" 11 • Este singura placă de teracotă
descoperită în Muntenia unde cele două personaje secundare, regele şi regina, asistă la scenă. În
registrul inferior, deasupra balaurului, este redat un cerc, element grafic cu o încărcătură simbolică
deosebită în mentalitatea medievală europeană. Cercul era considerat un simbol al lumii spirituale,
invizibile şi transcendente 12 • În iconografia creştină, simbolizează eternitatea; poate avea valori
magice, arată puterea, vitejia, protecţia divinităţii; este asociat cultului focului, al eroilor.
13
Războinicii medievali, înainte de a pleca în luptă, aveau obiceiul să deseneze un cerc în jurul lor •
Figura geometrică o mai întâlnim, în câteva cazuri, şi pe alte piese de teracotă a căror iconografie
se înscrie fie scenei Sfântul Gheorghe ucigând balauru/1 4 fie oşteanului ecvestru 15 • Piesele
descoperite în zona Mânăstirii Radu Vodă pot fi încadrate cronologic în perioada cuprinsă între
sfârşitul secolului al XV-iea şi primele decenii ale secolului următor. Acestea sunt realizări plastice
naive, compoziţii statice ce aparţin unor meşteri populari.
Cercetări arheologice mai recente, efectuate în Centrul Istoric al capitalei, au îmbogăţit cu
noi teracote tema iconografică pe care o abordăm. În anul 2004, pe Calea Victoriei nr. 9-12, în
preajma ruinelor fundaţiilor unor edificii de cult medievale, a fost scoasă la lumină o cahlă-placă
dreptunghiulară (19 ,20 x 17,40 x I ,50 cm, smălţuită, culoare verde-oliv), pe care este reprezentat
Stăntul Gheorghe, aureolat, ecvestru, spre dreapta (PI. 1/3; Vl/3). Veşmântul acestuia se compune
dintr-o tunică mulată pe trup şi o pelerină fluturând, accentuând impresia de mişcare. Compoziţia
are dinamism. În mâna dreaptă Stăntul ţine lancea pe care o înfige în botul deschis al fiarei.
6

7

Ionaşcu, Zirra 1959, 51-89
Ionaşcu, Zirra 1959, PI. LVIIl/2; Slătineanu 1958, fig. 81, 190. Piesa se află în Colecţia Institutului de Arheologie

„Vasile Pârvan", Bucureşti (nr. inv. 1/156 l ).
Episodul mielului de sacrificiu este ilustrat, într-o manieră asemănătoare, pe o teracotă descoperită la Târnava Uud.
Sibiu) -Marcu Istrate 2004, PI. 139 B. Pe alte teracote din Transilvania, descoperite la Racoşul de Jos Uud. Braşov) şi
Vinţul de Jos Uud. Alba), mielul de sacrificiu este adus de către prinţesă (Marcu Istrate 2004, PI. I 08 C/3; 155/58).
9
Marcu Istrate 2004, PI. 59/32
10
Marcu Istrate 2004, PI. 108/C 3
11
Bucureştii de odinioară, p. 178, PI. LVIII/I. Piesa se află în Colecţia Muzeului Naţional de Istorie a României (în
continuare MNIR, nr. inv. 32502).
12
Chevalier, Gheerbrant 1994, I, 294
13
Chevalier, Gheerbrant 1994, I, 296-299
14
Cahlă descoperită la Mănăstirea Buda-Cislău, asupra căreia vom reveni.
15
Cahlele descoperite la Oraşul de Floci, vezi Rădulescu 2010a, 34, planşe la p. 43-47.
8
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Maniera de realizare a compoziţiei face trimitere la clasicele icoane ortodoxe. Piesa datează din
secolul al XVI-lea 16 • În acelaşi sit arheologic au fost descoperite şi alte fragmente de cahlă care
17
abordează tema menţionată • Pe str. Lipscani, nr. 18-20, zona Hanul Greci, în cursul cercetărilor
arheologice preventive din vara anului 2007, a fost descoperită o cahlă-placă rectangulară (16,30 x
13,30 x 1,20 cm, nesmălţuită); compoziţia este încadrată de un chenar format din mici nervuri
paralele. Sfântul Gheorghe, ecvestru, spre dreapta, poartă un coif cu panaş (?) şi o pelerină cu
ciucuri, fluturând. Sub ciucurii pelerinei, dar şi central, pe corpul calului, este redată câte o cruce,
element grafic ce sintetizează mesajul temei: lupta pentru credinţa creştină. Sfântul Gheorghe ţine
cu mâna dreaptă o lance, pe care o înfige în botul deschis al balaurului. Atragem atenţia asupra
elementelor de armură a calului, sugerate în zona gâtului şi a crupei. În dotarea călărimii valahe,
pentru protejarea cailor de luptă, intrau, cu siguranţă, astfel de piese, executate prin îmbinarea unor
lamele metalice; de aici s-a inspirat şi meşterul de cahle. Teracota se încadrează cronologic în cel
de al XVI-iea secol 18 (PI. 1/4; VI/4). Tot în vara anului 2007, cercetările arheologice efectuate pe
str. Lipscani, nr. 12, zona Hanul Zlătari, au pus în evidenţă, la adâncimea de - 2,40/3,20 m, ruinele
unei locuinţe medievale (Casa 2), din prima jumătate a secolului al XVI-iea. Materialul arheologic
descoperit include mai multe plăci de teracotă ce compuneau o instalaţie de încălzit. Un fragment
de cahlă-placă (l 0,80 x 15 x 1,70 cm, nesmălţuit) păstrează din iconografie, parţial, calul, spre
19
dreapta, şi, sub abdomenul calului, balaurul secţionat de lance (PI. IV/3). Teracotele descoperite
în Centrul Istoric al capitalei ne atrag atenţia asupra faptului că ele sunt creaţii plastice ale unor
ateliere diferite. Remarcăm la aceste piese corecta execuţie artistică a compoziţiilor, grija pentru
proporţii şi redarea mişcării, a amănuntelor vestimentare sau a pieselor de harnaşament. Artiştii
anonimi care au executat astfel de compoziţii, cunoscători ai desenului, aveau o bună pregătire în
acest domeniu.
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe reprezenta, pentru populaţia urbei bucureştene, metafora
ideii de luptă pentru credinţa creştină. Teracote decorate cu scena uciderii balaurului sunt găsite
atât în preajma unor locaşe de cult, cât şi în ruinele locuinţelor orăşeneşti. De altfel, încă din Evul
Mediu, Sfântul devine patron al unor mari biserici din Bucureşti: Biserica Sfântul Gheorghe Vechi,
Biserica Sfântul Gheorghe Nou, Biserica Sfântul Gheorghe ctitorită lângă Hanul Şerban Vodă,
puţin înainte de anul 1750, a cărei „tâmplă" se păstrează astăzi la Muzeul Naţional de Artă al
României. Numele Sfântului va fi extins la denumirea unor hanuri sau a pieţei centrale a oraşului,
acolo unde până la începutul secolului al XIX-iea exista „baltagul de la Sfântul Gheorghe".
La Târgovişte, un alt mare oraş medieval muntenesc, cercetările arheologice efectuate la
Curtea Domnească 20 şi în diferite zone ale urbei2 1 completează constant, cu importante informaţii,
istoria naţională. În acest sens, iconografia teracotelor medievale, diversă şi plină de înţelesuri,
constituie un important document. Am selectat din vastul material descoperit, câteva piese pe care
este figurat Sfântul Gheorghe în luptă cu balaurul. De la Curtea Domnească provin o teracotă (21 x
14,5 x 1,5 cm, nesmălţuită), databilă între sfârşitul secolului al XV-iea şi prima jumătate a
secolului următor22 • Personajul, ecvestru, spre stânga, poartă un fel de bonetă cu panaş, pelerină şi
încălţăminte cu pinteni (PI. 11/3). Sfântul, neaurolat, este redat ca un cavaler medieval învingător.
Aceeaşi realizare plastică se întâlneşte pe mai multe teracote descoperite în ruinele caselor
medievale ale orăşenilor din Târgovişte. În cartierul Suseni, din stratul de dărâmătură a unei
locuinţe cu beci, din secolele XV-XVI, au fost recuperate, în timpul cercetărilor arheologice din
anul 1977, cahle nesmălţuite, de diferite tipologii, şi cărămizi, provenind de la una sau două
instalaţii de încălzit 23 . Printre aceste piese se înscriu şi 14 cahle-placă, întregite (20-22 x 15 x 1
cm), pe care este figurat Sfântul Gheorghe, ecvestru, ucigând balaurul. După modul de tratare a
16

Mănucu-Adameşteanu, Rădulescu 2007-2008, 394-396, Pl. 4. Piesa se păstrează în Colecţia Muzeului Municipiului
Bucureşti

17
18
19

(în continuare MMB).

Mănucu-Adameşteanu, Rădulescu 2007-2008, 394-396, Pl. 5/a-d
Mănucu-Adameşteanu, Rădulescu 2007-2008, 397, Pl. 9
Mănucu-Adameşteanu, Rădulescu 2007-2008, 396, Pl. 8/b. Piesa se păstrează în Colecţia MMB.

°Constantinescu et a/ii 2008-2009

2

21

22

23

Diaconescu 2009
Petrică 2010, 73-74, fig. I. Piesa se păstrează în Colecţia Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească", Târgovişte
(în continuare CNMCDT).
Mihăescu 1980-1981, 117-134
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personajului, se disting două tipuri iconografice. Din primul tip fac parte 8 piese pe
care Sfântul poartă pelerină, fluturând, iar capul este acoperit cu o bonetă ornată cu un panaş.
Personajul este orientat fie spre stânga24 (şapte exemplare; PI. VII/2), fie spre dreapta25 (un
exemplar; PI. VII/5), în funcţie de locul destinat piesei în algoritmul suprafeţei ce urma a fi
decorată 26 . Scena centrală a compoziţiilor este însoţită de elemente decorative secundare, de bun
augur, anume păsări, rozete cu opt raze ce reprezintă, probabil, soarele. Pe una dintre piese (PI.
VIl/5), în colţul din dreapta jos, este redat ulciorul cu apă vie, menţionat frecvent în basmele
7
populare în legătură cu Făt frumos2 • Îmbinarea legendei hagiografice cu elemente din basmele
populare, eroul fiind ajutat de pasărea care îi aduce ulciorul cu apă vie, se întâlneşte şi în
Transilvania, pe o cahlă din secolul al XVI-iea, de la Cecheşti 28 (jud. Harghita).
Al doilea tip iconografic (şase exemplare), prezintă personajul orientat spre stânga,
înveşmântat într-un costum mulat pe trup (tunică), strâns în talie cu o centură; pelerina lipseşte.
Capul este împodobit, probabil, cu o coroană 29 . În fundal sunt redate două păsări şi două rozete cu
opt raze. În registrul superior, o linie frântă trasează un zid de incintă. Proporţiile şi mişcarea
calului, statică, indică un meşter cu puţine cunoştinţe de desen. Atrage atenţia, însă, în mod
deosebit, inscripţia cu caractere chirilice (PI. 11/4; VII/6). Este încă o mărturie a nivelului de
cultură din urbea târgovişteană, unde scrisul era cunoscut chiar şi de populaţia obişnuită
(meşteşugari, târgoveţi ş.a.).

Tot în cartierul Suseni, cercetările arheologice din anul 1980 au scos la lumină, din ruinele
unei locuinţe medievale cu beci, cahle-placă, decorate cu scena luptei dintre Sfântul Gheorghe şi
balaur30 (PI. VII/I). Dintre piesele descoperite în oraş, mai menţionăm câteva fragmente de cahlă,
de la piese diferite, unde se constată variate rezolvări grafice ale temei 31 (PI. III/ 1--6). Pe un
fragment, Sfăntul Gheorghe, aureolat, poartă un costum mulat pe trup, iar la cingătoare este prinsă
sabia. El ucide balaurul cu ajutorul lăncii, redată în poziţie verticală. Calul are o armură specială
pentru cap, din care se distinge cornul din zona frunţii (PI. 111/1). Pe un alt fragment, vestimentaţia
personajului este completată cu o pelerină, iar între capul Sfăntului şi lance este redată o cruce.
Calul este figurat purtând o armură în zona dorsală (PI. 111/3). Interesantă este figurarea, ca
personaj secundar, a prinţesei care trage după sine fiara legată; alături, ulciorul cu apă vie (PI.
111/6). Episodul, descris în Legenda Aurea a lui Iacopo de Varazzo 32 , este redat şi pe o cahlă din
Moldova 33 •
Pe o altă teracotă (20,50 x 15 cm, smălţuită, culoare verde) descoperită în ruinele unei
locuinţe medievale din oraş, Sfântul Gheorghe, ecvestru, spre dreapta, poartă pelerină şi bonetă
decorată cu panaş. Calul, în galop spre dreapta, este protejat, în partea dorsală, de armură. În colţul
din dreapta sus, un relief slab imprimat, pare să sugereze binecuvântarea divină (PI. VIl/3). Pe
unele icoane, în acest loc din compoziţie este redat îngerul care oferă Sfăntului coroana martirului 34
sau, în alte cazuri, este figurată mâna binecuvântătoare a lui Dumnezeu, dextera Domini, ieşind din
nori. Acest concept compoziţional se regăseşte pe o teracotă descoperită la Suceava35 .
Din aşezarea urbană medievală Târgşor (Târgşoru Vechi, jud. Prahova), provine un
fragment de cahlă-placă (12 x 10 x 1,50 cm, nesmălţuită), databilă în secolele XV-XVI. În acest
caz personajul, figurat ecvestru, spre dreapta, poartă o cască cu viziera închisă, decorată cu panaş, o
tunică mulată pe corp, strânsă în talie cu o centură şi străbătută în zona bustului de două diagonale
încrucişate, pantaloni mulaţi pe picior. La brâu este ataşată o spadă. Sfântul susţine cu mâna
24

25
26
27

M ihăescu 1980-1981, 130, fig. 11 /4
Mihăescu 1980-1981, 130, fig. 12/3
Piesele se păstrează în Colecţia CNMCDT (nr. inv. I 0688; I 0689-1691; I 0695; I 0697-10698).
Bârlea 1976, 23-28; Şăineanu 1978, 40--42, 321-343

28

Benko, Ughy 1984, 53-54, fig. 12
Mihăescu 1980-1981, 130, fig. 11/3
30
Musca, Musca 1980-1981, 135, fig. 3/2
31
Materialul ilustrativ a fost pus la dispoziţie prin bunăvoinţa domnului Tiberiu Musca, autorul descoperirilor
arheologice. Îi mulţumim şi pe această cale.
32
Reau 1958, II, 571-573
33
Batariuc 1992. fig. 2/4
34
Nicolescu 1976, fig. 78 (Icoana Sf. Gheorghe, 1753, autor Ioan Zugravul, Biserica Sf. Nicolae din Şcheii-Braşovului).
35
Batariuc 1992, fig. 2/4
29
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dreaptă o lance, îndreptată în jos. Este de remarcat redarea armurii pentru partea posterioară a
calului. Registrul inferior al piesei, acolo unde ar fi trebuit să fie redat balaurul, nu se păstrează.
Personajul este însoţit de pasărea de bun augur, în cazul de faţă un cocoş (PI. IV/4; VIII/I). În
simbolistica animalieră această pasăre reprezintă veghea militară, bărbăţia şi curajul în luptă,
36
întruchipează lumina, cu toate valenţele ei cosmice şi spirituale . În credinţa populară, primul
37
cântat al cocoşului alungă duhurile rele, purifică spaţiul în care se află . Literatura populară 38 , dar
şi obiceiul de a amplasa pe fleşele bisericilor şi clopotniţelor, sau pe acoperişul caselor, efigia unui
cocoş, ilustrează calităţile apotropaice atribuite acestei păsări.
La Buda, schit al Mânăstirii Cislău (jud. Buzău), cercetările arheologice din anul 193 l au
scos la lumină, în zona chiliilor, o placă de teracotă „reprezentând icoana Sfântului Gheorghe
39
apăsând balaurul" . Piesa (17,50 x 16 x l cm, nesmălţuită) are o ramă simplă, îngustă, puţin
reliefată. Personajul, ecvestru, spre stânga, ţine cu mâna dreaptă frâul calului, iar cu mâna stângă,
lancea, cu steguleţ, îndreptată spre balaur. Arma este prevăzută, pe hampă, cu o contragreutate
sferică, menită a-i asigura stabilitate în timpul atacului. Sfântul Gheorghe poartă un costum mulat pe
40
trup, o cască cu viziera închisă, probabil de tip bourguignotte şi încălţăminte de care sunt ataşaţi
pintenii cu spin. Fiara este redată sub copitele calului, ca o reptilă, cu gâtul solzos, ridicat în unghi
drept, iar botul deschis se termină cu un cioc. În registrul superior, scena este secondată de două
păsări în zbor. În acelaşi registru este redat un cerc, figură geometrică cu încărcătură simbolică,
magică, menită să atragă protecţia divinităţii (PI. IV/2; VllI/2). Cercetările arheologice, continuate în
anul 1938, au avut ca rezultat şi descoperirea altor fragmente ce tratează subiectul enunţat (PI.
IV/1). Între piese, se pot distinge diferenţe în figurarea călăreţului, a calului, precum şi în redarea
ramei, diferenţe datorate existenţei unor tipare diferite. Ţinând cont de contextul descoperirii
arheologice, teracotele de la Buda sunt databile în a doua jumătate a secolului al XVI-lea.
Cercetările arheologice efectuate în anul 1992 la Mânăstirea Cârnu (corn. Pănătău, jud.
Buzău), au scos la lumină mai multe fragmente de cahle, dintre care unul ar putea fi interpretat ca
41
provenind din partea inferioară a unei piese decorată cu Sfântul Gheorghe •
Insolită ca realizare compoziţională este teracota descoperită la Cătina, judeţul Buzău, în
curtea conacului moşiei Sorescu, lângă resturi de zidărie de la construcţii vechi 42 (PI. IV/5; VIll/3).
Placa, de formă dreptunghiulară (16,50 x 13,50 x 1,50 cm, nesmălţuită), modelată în tipar, este
acoperită cu şlem cărămiziu-roşcat. În câmp este figurat un personaj ecvestru, spre dreapta, într-o
atitudine semeaţă, curajoasă, de cavaler medieval. Bustul este văzut din faţă, iar capul din profil.
Cu mâna stângă ţine frâul calului, iar cu mâna dreaptă, flexată în spate, susţine lancea lungă, cu
steguleţ, care intră în botul balaurului. Interesante sunt, desigur, elementele de costum şi armament.
Capul cavalerului este acoperit în întregime de o cască cu viziera închisă, tip bourguignotte,
43
caracteristică pentru a doua jumătate a secolului al XVI-lea . Sabia, prinsă la şold, îşi găseşte
analogii în piesele de tip cimettere44 . Îmbrăcămintea constă dintr-o tunică mulată pe corp, încheiată
în faţă cu nasturi, încinsă în talie cu o centură şi pantaloni mulaţi pe picior. Poartă cizme de care
sunt prinşi pinteni cu tija lungă şi rozetă. Calul este înhămat şi înşeuat; şaua este fixată printr-un
sistem special de chingi, pe sub burta şi respectiv pe după gâtul animalului. În registrul inferior,
fiara, cu aripi şi corpul acoperit de solzi, contorsionată, răsturnată pe spate, strivită, îşi încolăceşte
coada în jurul picioarelor posterioare ale calului. În registrul superior, un personaj secundar ciudat,
feminin, cu părul lung, în vânt, ţine în mâini un fel de măciucă cu două capete. Este posibil să
intervină aici interpretarea unor scene din basmele populare. În această parte a compoziţiei, pe
unele cahle din Moldova 45 sau din Transilvania46 sunt figuraţi părinţii prinţesei sau prinţesa ce
36

Chevalier, Gheerbrant 1994, I, 345-347; Evseev 1994, 43
Evseev 1994, 43; Clebert 1995, 84
38
Teodorescu 1982, 422
39
Drăghiceanu 1931, 162, fig. 38; piesa se află în colecţia MNAR (nr. inv. 1358/GR. I 0092).
40
Vlădescu 1969- I 970, 127, fig. 21
41
Marcu, Lupu 1994, 233-234, fig. 14
42
Golescu 1945, 201-202, fig. 6. Piesa se păstrează în colecţia MNIR (nr. inv. 17547).
43
Vlădescu 1969-1970, 127, fig. 21
44
Vlădescu 1974-1975, 162, fig. 11
45
Batariuc 1992, fig. 1/1-4; 2/1, 4
46
Marcu Istrate 2004, PI. 59/32; 108 C/3; 136 8/1; 155/58
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trebuia salvată. Teracota descoperită la Cătina, în ciuda unor naivităţi ale desenului, respectă, în
general, proporţiile, sugerează mişcarea şi încearcă chiar rezolvări de racursi în redarea mâinii
personajului, flexată în spate.
Cercetările arheologice efectuate în anul 2004 la Câmpulung Muscel (jud. Argeş), în
incinta Mânăstirii Negru Vodă47 , au scos la lumină, printre alte vestigii de un real interes pentru
istoria medievală, un fragment de teracotă (5 x 8 cm, nesmălţuit), pe care este figurat un personaj
ecvestru, spre dreapta, având mâna stângă ridicată, flexată în unghi drept, mişcare ce sugerează
susţinerea unei lance. La cingătoare este prinsă o sabie. În această ipostază este redat, de regulă,
Sfântul Gheorghe. Piesa este databilă în secolul al XVI-iea (PI. IV/6).
Din Muntenia, dintr-o localitate neprecizată, provine o placă de teracotă48 (18 x 16 x 1,50
cm, nesmălţuită) pe care este figurat Sfântul Gheorghe cu coroană, aureolat, ecvestru, spre stânga,
ţinând în mână o lance, cu flamură, pe care o înfige în botul balaurului. La brâul personajului este
ataşată o sabie. Sfântul poartă un veşmânt mulat pe trup şi o pelerină cu falduri; de încălţări sunt
ataşaţi pinteni. Din harnaşamentul calului se distinge frâul, oblâncul posterior al şeii, deasupra
cioltarului şi pofilul prins de coada înnodată a calului. În registrul superior, se află o inscripţie cu
caractere chirilice, imprimată în negativ, anunţând numele sfântului (PI. 11/1). Teracota, databilă în
secolele XV-XVI, a fost considerată „o icoană de lut" 49 . O altă piesă (18 x 16 x 2 cm), cu o
prezentare similară a compoziţiei, lucrată, după cum pare, cu acelaşi tipar, în acelaşi atelier
ceramic, a fost descoperită întâmplător în anul 191 O, pe un teren agricol situat între localităţile
Pribegi şi Amara (jud. Ialomiţa 50 ). Folosirea aceluiaşi tipar ca şi în cazul pieselor deja menţionate
se poate constata şi la un fragment de teracotă (I O x 13 cm, nesmălţuit) scos la lumină în timpul
51
cercetărilor arheologice de la Oraşul de Floci (PI. 11/2). Se conturează clar existenţa unui centru
comun de producere a acestor piese, de unde ele puteau fi procurate pe calea schimburilor
comerciale. Bănuim că atelierele se aflau la Oraşul de Floci, recunoscut pentru meşteşugul deosebit
al producerii ceramicii decorative. Oraşul medieval, situat la vărsarea râului Ialomiţa în Dunăre, la
întretăierea unor importante drumuri comerciale, fost teren agricol al comunei Giurgeni (jud.
Ialomiţa), este astăzi sit arheologic protejat. Urbea a cunoscut, între secolele XV-XVII, o intensă
viaţă economică, socială şi culturală. Un impact major asupra locuitorilor avea să-l aducă tocmai
aşezarea sa geo-politică, la graniţa cu Imperiul Otoman. Confruntările militare sunt repetate, cu
urmări dezastroase. Săpăturile arheologice din acest sit au scos la lumină ruinele unui număr
impresionant de locuinţe înzestrate cu instalaţii de încălzit de tipul sobelor de cahle. Aproape în
fiecare campanie, între teracotele recuperate se numără şi cele a căror temă iconografică abordează
legenda Sfântul Gheorghe ucigând balauru/52 • Rezolvările plastice sunt diferite, în funcţie de
talentul şi fantezia meşterilor care au conceput tiparele. Din cercetările anului 1981 53 provine o
cahlă-placă ( 18,5 x 14 x 0,5 cm, nesmălţuită), pe care Sfântul este redat călare, spre dreapta. Pe cap
poartă o cască tip Barbut, specifică secolului al XV-lea 54 . În mâna dreaptă ţine o lance, îndreptată
spre balaurul aflat sub copitele calului, iar cu mâna stângă, ridicată, susţine un buzdugan
(măciucă?). Redarea personajului înarmat atât cu lance, cât şi buzdugan este singulară la cahlele
descoperite pe teritoriul României. Balaurul apare figurat ca un şarpe cu cioc (PI. V/1; VIIl/4).
Într-o manieră populară, amintind de arta naivă, este realizată o altă teracotă descoperită la
Oraşul de Floci (PI. V/2). Piesa (17 x 14,20 cm, nesmălţuită) este databilă, probabil, în secolul al
XVII-lea 55 .
În anul 1995, în ruinele locuinţei nr. 5 A (Grind I), de la sfârşitul secolului al XVI-iea,
lângă cele aproape 100 de cahle-oală cu deschiderea circulară şi câteva cahle-placă decorate cu
47
48

49

Cercetări arheologice, campania 2004, S 24, caroul I O, -1,25 m.
Piesa se păstrează în Colecţia MNAR (nr. inv. 3371/GR. 10096).
Golescu 1941-1942, 54, fig. 2; Slătineanu 1958, fig. 73, 189 (indicată eronat ca provenind de la Palatul Domnesc din
Târgovişte).

Golescu 1941-1942, 53, fig. I; Golescu 1945, 203; Slătineanu 1958, 189, nr. 73 (colecţia Grigore Moisil).
Păunescu, Renţa, Matei 1997, PI. IV/I
52
Oţa, Matei 2005, 162-163; Păunescu el a/ii 2007, 167; Mihai et a/ii 2013, 63
53
Cercetări arheologice, campania 1981, S XXXIX, caroul IO, -0,35 m.
54
Vlădescu 1969-1970, 123, fig. 14
55
Păunescu, Renţa, Matei 1997, 258, PI. III
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Călăraşul valah învingător
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şi respectiv Leul păzind copacul vieţii creştine , au fost descoperite şi

9 plăci ceramice (17,10-17,50 x 15,70-16,10 cm, smălţuite, culoare verde-oliv), decorate cu scena
Sfântul Gheorghe ucigând balaurul58 • Piesele făceau parte, probabil, dintr-o friză ce ornamenta
pereţii încăperii, îndeplinind rolul de icoane (PI. V/3; PI. VIII/5). Sfântul, aureolat, este redat
ecvestru, spre dreapta. În mâna dreaptă ţine lancea, pe care o înfige în botul deschis al balaurului.
La cingătoare este prinsă sabia. Personajul poartă o cască cu panaş şi o tunică mulată pe trup,
străbătută în zona bustului de două diagonale încrucişate. Este sugerată şi pelerina, prin redarea
câtorva falduri. Piciorul se sprijină în scara de şa. Calul, protejat de armură, are o mişcare
frumoasă, elegantă. Locuinţa unde au fost descoperite aceste icoane de lut, dar şi teracotele ce
compuneau instalaţia sau instalaţiile de încălzit, presupunem că a avut o importanţă deosebită în
contextul politico-militar de la sfârşitul secolului al XVI-iea. Zona Dunării, Oraşul de Floci, a
cunoscut aprigele confruntări dintre oştile conduse de Mihai Viteazu şi armata otomană. Este
posibil ca o astfel de locuinţă să fi găzduit, ad hac, comandamentul operaţiunilor militare. De altfel,
alăturată, o altă construcţie, mai mare (L 5 B), presupunem că a fost utilizată de către armată, în
scopuri administrative.
Iconiţele de lut de la Oraşul de Floci îşi găsesc analogie cu o teracotă, descoperită în prima
59
jumătate a secolului trecut, la Ograda (jud. Ialomiţa), publicată drept o icoană de lut (PI. V/4). În
comparaţie cu piesele menţionate, descoperite în Locuinţa 5 A, teracota de la Ograda ne dezvăluie
un tipar executat de un meşter cu mai multă pricepere a desenului. Sfântul, ecvestru, spre dreapta,
poartă coroană şi este aureolat. Pelerina este executată cu grijă în redarea faldurilor, harnaşamentul
este ornamentat, armura pentru partea dorsală a calului este bine conturată, la fel cioltarul, şaua şi
pofilul; corpul balaurului capătă un volum mai pronunţat. Pe această teracotă, între nimb şi mâna
dreaptă a sfântului, dar şi sub faldurile pelerinei, apar inscripţionate litere din alfabetul chirilic.
Presupunem că această piesă constituie prototipul, iar după ea au fost executate cele nouă iconiţe
descoperite în Locuinţa 5 A de la Oraşul de Floci.
Frecvenţa, în zona de sud a judeţului Ialomiţa, a pieselor de teracotă care abordează
iconografia enunţată este în strânsă legătură cu frământata situaţie politică de la sfârşitul secolului
al XVI-iea. Siliţi de-a lungul istoriei la repetate confruntări militare cu oştile otomane, locuitorii
venerau acest simbol creştin al victoriei împotriva inamicului.
Din păcate, pentru piesele de la Ograda, Cătina sau Pribegi, descoperiri întâmplătoare, nu
poate fi stabilit mediu social de provenienţă (curţi boiereşti, edificii de cult sau locuinţe rurale).
Rezolvarea plastică a compoziţiilor redate pe teracotele prezentate în studiul de faţă înscrie,
în fiecare caz, note particulare, ceea ce defineşte un stil propriu atelierului ceramic producător.
Prototipul, dar şi copiile sau imitaţiile, au o arie geografică de circulaţie restrânsă în jurul centrului
de producţie. Unele teracote sunt creaţii naive, ale meşterilor populari, pe când alte exemplare se
remarcă prin punerea în pagină a unor compoziţii echilibrate, cu grijă pentru proporţii, mişcare,
detaliu. În unele cazuri, e drept puţine, provenind din centre urbane (Târgovişte, Bucureşti, Oraşul
de Floci), piesele erau smălţuite, iar realizarea artistică a compoziţiilor este superioară. Pregătirea
meşterilor se făcea, desigur, în ateliere specializate.
Este posibil ca unele dintre imagini să fie inspirate din xilogravurile tipăriturilor religioase
care circulau în epocă. O astfel de reprezentare, în care Sfântul Gheorghe primeşte binecuvântarea
60
divină, se află în Mineiul lui Bojidar Vukovici, tipărit la Veneţia în anul 1538 (PI. VII/4).
Cahlele şi iconiţele de teracotă descoperite la Bucureşti, Târgovişte, Oraşul de Floci,
Târgşor, Buda-Cislău, Cătina, Cârnu, Câmpulung Muscel, Pribegi, Ograda, în incinta curţilor
domneşti sau boiereşti, în locuinţele orăşeneşti, în preajma locaşurilor de cult, sau, poate, în
modeste case rurale, se înscriu mentalului medieval, Salvatorul cetăţii fiind încontinuu invocat.

56

57
58

Rădulescu 2010a, 35-36, fig. la p. 44
Rădulescu 2010b, 165-167, PI. 5
Chi\escu, Teodor 1996, 89, nr. I 07; Teodor 1998, 48-49, nr. 56. Mulţumim domnului Silviu Teodor pentru acordul de

a studia şi publica piesele. Piesele se găsesc în colecţia MNIR (nr. inv. 337078-337083).
Golescu 1941-1942, fig. IV; Golescu 1945, 203, fig. 5. Nu cunoaştem locul actual de păstrare a piesei.
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Demeny I 969, fig. 7
59

457

MARJA-VENERA RĂDULESCU

BIBLIOGRAFIE

Batariuc 1992

Bârlea 1976
Benk6, Ughy 1984
Bucureştii

de

odinioară

Paraschiva Victoria Batariuc, Cahle cu Sfântul Gheorghe descoperite la
Suceava, Studii şi Cercetări de Istoria Artei. Seria Artă Plastică, 39,
1992,p.33-40
O. Bârlea, Mică enciclopedie a poveştilor româneşti, Bucureşti, 1976
E. Benk6, I. Ughy, Szekelykereszturi Kalyhacsempek 15-17. szazad,
Kriterion Konyvkiad6, Bukarest, 1984
Bucureştii

de

odinioară

în lumina

cercetărilor

arheologice,

Bucureşti,

1959
Chiţescu,

Teodor 1996

S. Teodor, Piua Petrii (Oraşul de Floci), corn. Giurgeni, jud.
- Sector Grind I, CCA, 1996, p. 89, nr. 107
J.-P. Clebert, Bestiar fabulos. Dicfionar de simboluri animaliere,
Bucureşti, 1995
N. Constantinescu, C. Ionescu, P. Diaconescu, Venera Rădulescu,

L.

Chiţescu,

Ialomiţa

Clebert 1995
Constantinescu el alii 2008-2009

Târgovişte

reşedinţă

(1961-1986),

Chevalier, Gheerbrant 1994
Demeny 1969
Diaconescu 2009
Drăghiceanu

1931

Evseev 1994
Golescu 1941-1942
Golescu 1945
Ionaşcu,

Zirra 1959

lexikon

voievodală

(1400-1700).

Cercetări

arheologice

Târgovişte,

2008-2009
J. Chevalier, Al. Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, I, Bucureşti, 1994
Lidia A. Demeny, Xilogravurile lui Filip Moldoveanu, Studii şi Cercetări
de Istoria Artei. Seria Artă Plastică, 2, 1969, p. 229-241
P. V. Diaconescu, Arheologia habitatului urban târgoviştean, secolele
XIV-XVIII, Târgovişte, 2009
V. Drăghiceanu, Săpăturile din Buda, Lapoş şi Tisău-Buzău, BCMI,
XXIV, 1931,p.159-176
Iv. Evseev, Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Timişoara,
1994
Maria Golescu, Icoane de lut, Buletinul Muzeului Militar Naţional, 9-1 O,
Bucureşti, 1941-1942, p. 53-57
Maria Golescu, Alte icoane de lut, Revista Fundaţiilor Regale, XII, 1945,
4,p. 197-204
I. Ionaşcu, VI. Zirra, Mânăstirea Radu Vodă şi Biserica Bucur, în
Bucureştii de odinioară, p. 51-89

lexikon der Christlichen lkonographie. Allgemeine Ikonographie.
Herausgegeben von Engelbert Kirschbaum Giinter Bandmann, II, Rom,
Freiburg, Base!, Wien, 1974

Mănucu-Adameşteanu,
Rădulescu

2007-2008

Marcu, Lupu 1994

Marcu Istrate 2004
Mihai et alii 2013
M ihăescu 1980-1981
Musca, Musca 1980-1981
Nicolescu 1976
Oţa, Matei 2005

Ghe. Mănucu-Adameşteanu, Maria Venera Rădulescu, Cahle medievale
decorate cu scena „Sfântul Gheorghe omorând balaurul" descoperite în
Bucureşti, CA, XIV-XV, 2007-2008, p. 393-400
Dana Marcu, Em. Lupu, Cahle din secolele XVI-XVII aflate în colecţia
Muzeului judeţean Buzău, Mousaios, Muzeul Judeţean Buzău, Buzău, IV,
1994,p.231-252
Dana Marcu Istrate, Cahlele din Transilvania şi Banat de la începuturi
până la 1700, Cluj-Napoca, 2004
Daniela Mihai, FI. Vlad, Ghe. Matei, R. Coman, Giurgeni, corn. Giurgeni,
jud. Ialomiţa [Oraşul de Floci], CCA, 2013, p. 57-63
G. Mihăescu, Cercetarea arheologică din Târgovişte -Suseni, Valachica,
12-13, 1980-1981, p. 117-134
T. Musca, Luciana Musca, Complexe de locuire din secolul al XVI-iea
din Târgovişte-Suseni, Valachica, 12-13, 1980-1981, p. 135-140
Corina Nicolescu, Icoane vechi româneşti, Bucureşti, 1976
S. Oţa, Ghe. Matei, Giurgeni, corn. Giurgeni, jud. Ialomiţa [Oraşul de
Floci]. Sector Grind nr. 3 -Avicola, CCA, 2005, p. 161-163

Păunescu, Renţa,

Matei 1997

Anca Păunescu, Elena Renţa, Ghe. Matei, Cercetări arheologice la Piua
Petrii (Oraşul de Floci), corn. Giurgeni, jud. Călăraşi, CA, X, 1997, p.
255-261

458

CAHLE ŞI ICONIŢE CERAMICE MEDIEVALE, DIN MUNTENIA, DECORATE CU SCENA
„ SFÂNTUL GHEORGHE UCIGÂND BALAURUL" (SECOLELE XV-XVII)

Păunescu

Petrică

et a/ii 2007

201 O

Rădulescu

201 Oa

Rădulescu

201 Ob

Reau 1958
Slătineanu

Şăineanu

1958

1978

Teodor 1998
Teodorescu 1982
Vlădescu 1969-1970

Vlădescu

197 4-197 5

Anca Păunescu, Irina Ene, S. Oţa, G. Vasile, Daniela Mihai, Ghe. Matei,
Giurgeni, corn. Giurgeni, jud. Ialomiţa [Oraşul de Floci], CCA, 2007, p
165-169
FI. G. Petrică, Three medieval stove tiles from the Princiary Court of
Târgovişte,
Annales d'Universite „ Valahia" Târgovişte. Section
d 'Archeologie el d 'Histoir, XII, 2, 2010, p. 73-78
Maria-Venera Rădulescu, Cahlele medievale cu reprezentări de călăraşi
valahi descoperite la Oraşul de Floci - documente istorice, Muzeul
Naţional, MNIR, XXII, 2010, p. 31-48
Maria-Venera Rădulescu, Cahle medievale descoperite în Muntenia
decorate cu scena „Leul bărbos păzind copacul vieţii, CA, XVII, 201 O, p.
163-174
L. Reau, L 'iconographie de I 'art chretien, II-III, Paris, 1958
8. Slătineanu, Ceramica feudală românească şi originile ei, Bucureşti,
I958
L. Şăineanu, Basmele românilor în comparaţie cu legendele antice
clasice şi în legătură cu basmele popoarelor învecinate şi ale tuturor
popoarelor romanice, Bucureşti, I 978
E.S. Teodor, Oraşul de Floci, corn. Giurgeni, jud. Ialomiţa - Sector Grind
I, CCA, 1998, p. 48-49, nr. 56
G. Dem. Teodorescu, Poezii populare române, Bucureşti, 1982
Cr. M. Vlădescu, Încercări asupra periodizării şi tipologiei armelor albe
medievale occidentale (secolele XV-XVIII), Studii şi Materiale de
Muzeografie şi Istorie Militară, 2-3, 1969-1970, p. 108-139
Cr. M. Vlădescu, Arme albe şi armuri folosite de oştile române în secolul
al XVI-iea, Studii şi Materiale de Muzeografie şi Istorie Militară, 7-8,
1974-1975, p. 151-180

LIST OF ILLUSTRA TIONS

PI. I. Stove tiles, l 51h - l 61h centuries: 1-2. Radu Vodă Monastery, Bucharest; 3-4. Historic Centre, Bucharest
PI. II. Stove tiles, 15 1h -l6 1h centuries: 1. Wallachia, unknown place; 2. Oraşul de Floci (apud Păunescu,
Renţa, Matei 1997); 3. Târgovişte, Princely Court (apud Petrică 201 O); 4. Târgovişte, Urban house, Suseni
district
PL. III. Stove tiles, l 61hcentury: 1-6. Târgovişte, Suseni district
PI. IV. Stove tiles, I 61h century: 1-2. Buda-Cislău Monastery; 3. Historic Centre, Bucharest; 4.Târgşoru
Vechi; 5. Cătina; 6. Câmpulung Muscel
PI. V. Stove tiles, 15 1h -1?1h centuries: 1-3. Oraşul de Floci (2. apud Păunescu, Renţa, Matei 1997); 4.
Ograda (apud Golescu 1945)
PI. VI. Stove tiles, 15 1h -16'h centuries: 1-2. Radu Vodă Monastery, Bucharest; 3-4. Historic Centre,
Bucharest
PI. VII. Stove tiles, 161h century: 1-3; 5-6. Târgovişte; 4. Xilograph, Illuminated Manuscript of Bojidar
Vukovici, Venece, 1538 (apud Demeny 1969, fig. 7)
PI. VIII. Stove tiles, l 61h century: 1. Târgşoru Vechi; 2. Buda-Cislău Monastery; 3. Cătina; 4-5. Oraşul de
Floci

MARIA-VENERA RĂDULESCU

Muzeul

459

Naţional

de Istorie a României

2.

1.

3.

--

.

4.
Teracote, secolele XV- XVI: 1-2.

Mânăstirea

Radu Vodă,

PI. I

Bucureşti ;

3-4. Centrul Istoric,

-"'•

Bucureş ti

2.

1.

4.
Teracote, secolele XV- XVI: 1. Muntenia, loc neprecizat;; 2. Oraşul de Floci (apud Păunescu, Renţa, Matei 1997);
3. Târgovişte, Palatul Domensc (apud Petrică 201 O); 4. Târgovişte, locuinţă orăşenească, cartierul Suseni

PI. II

1.

2.

3.

5.

4.

6.

Teracote, secolul al XVI-iea: 1-6.

Târgovişte,

PI. III

Cartierul Suseni

2.

1.

3.

6.

5.

-O

Teracote, secolul al XVI-iea: 1-2. Mânăstirea
5. Cătina; 6. Câmpulung Muscel

Buda-Cislău ;

PI. IV

3. Centrul Istoric, Bucureş ti ; 4.

Jcm

Târgşoru

Vechi ;

''

·--~:.~:. · ·- ~ ~: .. '.~. 2 1 :

••
~.
-.
-.
~
..- -..-.~
.-'„---'

2.

1.

3.

Teracote, secolele XV- XVII: 1-3.
4. Ograda (apud Golescu 1945)

Ora ş ul

de Floci (2. apud Păunescu ,

PI. V

- ---

.

4.
Renţa ,

Matei 1997);

2.

1.

3.

4.
Teracote, secolele XV- XVI: 1-2. Mânăstirea Radu Vodă,

PI. VI

Bucureşti ;

3-4. Centrul Istoric,

Bucure şti

1.

2.

3.

4.
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6.

Teracote, secolul al XVI-iea: 1-3, 5-6.
(apud Demeny 1969, fig. 7)

Târgovişte ;

4.

Xilogravură ,

PI. VII

Mineiul lui Bojidar Vukovici , Veneţia, 1538
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III. CERCETAREA ARHEOLOGICĂ DIN
MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI

(2009-2014)

Cercetări

Arheologice, XXI,

Bucureşti,

2014, p. 4 71--492

CERCETĂRI ARHEOLOGICE SISTEMATICE 1 (2009-2014)

A. SITURI PREISTORICE
I. BORDUŞANI, corn, Borduşani, jud. Ialomiţa; Borduşani-Popină; MNIR, MJI, MDJ, UVT; Dragomir N.
Popovici (responsabil ştiinţific) - MNIR; Florin Vlad, Cătălina Cernea, Ioan Cernău (MJI); Valentin Pamic
(MDJ); Adrian Bălăşescu (arheozoolog), Constantin Haită (sedimentolog, micromorfolog, geolog), Valentin
Radu (ihtiolog) - MNIR; Monica Mărgărit, Loredana Niţu - UVT
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIILE 2009-2014:

• efectuarea unei cercetări pluridisciplinare de natură a evidenţia caracteristicile evoluţiei locuirilor umane
de aici şi relaţiile sale cu mediul;
• studierea structurii spaţiului aşezării şi evoluţia, respectiv a structurilor de locuire, a soluţiilor tehnice şi a
materialelor utilizate, a zonelor de pasaj;
• studierea pluridisciplinară a modelelor de gestiune a resurselor şi variaţiile acestora în timp;
• valorizarea şi valorificarea rezultatelor ştiinţifice obţinute.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIILE 2009-2014:
CAMPANIA 2009
COMPLEXE ARHELOGICE CERCETATE:

Cx. 362 reprezintă o structură de combustie (cuptor), suprafaţa fiind de 1 m2 cu trei faze constructive,
a fost cercetată parţial SL. 19, locuinţă (St. 6, 7, 11, 12, 42), pe o suprafaţă de aproximativ 33 m2
(suprafaţa păstrată în teren),
• Cx. 394 =în sp şi Sy, sectoarele 31-32-37-38. Suprafaţa maximă este de cca 74,75 m2 (11,50 x 6,50 m)
cu două faze,
• C. 332 - zonă de pasaj, amplasată între locuinţele SL. 47 şi SL. 50 (L cca 14 m x I medie de 2,20 m), cu o
suprafaţă de cca 30 m2 ,
• zona de pasaj C. 379 - această zonă a fost surprinsă parţial în principal datorită orientării şirurilor 2 şi 3
de locuinţe, respectiv SE-NV. Cercetarea sa a fost dirijată cu precădere în spaţiul de la est de SL 47 şi la sud
de SL 50, pe o lungime de cca 8 m şi o lăţime de cca 3 m.
•
•

CAMPANIA 2010
COMPLEXE ARHELOGICE CERCETATE:

• Cx. 332; s-a continuat cercetarea Cx. 332 şi Cx. 379 - zone de pasaj
• cuptor - C. 274 - SL 19; în această campanie s-a continuat cercetarea structurii de combustie - C. 274 din
camera mică a SL 19 (St. 42), s-a putut observa că această structură de combustie a cunoscut patru faze şi 11
refaceri ale părţii active şi ale bolţii
DATE ARHEOLOGICE PRELIMINARE PRIVIND TIPURILE DE SEDIMENT: Observaţiile realizate în cursul cercetării
cuptorului C. 274 - SL 19 permit deja, la un nivel preliminar, discriminarea a patru tipuri generale de US-uri
importante în vederea analizei constituenţilor antropici şi pentru definirea succesiunii temporale a diferitelor
tipuri de activităţi care le-au generat.
SEDIMENTOLOGIE: A fost cercetată pe profilul magistral, în sectoarele 39 şi 40, succesiunea sedimentară
corespunzătoare unei zone de pasaj - Cx. 332.
ANALIZĂ PETROGRAFICĂ: s-a realizat analiza materialul litic şlefuit şi a celui cioplit.
RAPORT ARHEOZOOLOGIC: s-a continuat cernerea sedimentului arheologic din urmatoarele complexe
arheologice C. 332, 379, 394. S-au cernut sub jet de apă peste 2000 litri de sediment în urma cărora au fost
descoperite resturi faunistice, de vegetale (seminţe şi cărbuni), coproliţi, ceramică, material litic etc.
Materialul faunnistic a fost triat pe teren în proporţie de I 00%, identificându-se următorii taxoni: moluşte,
crustacee, peşti, reptile, păsări şi mamifere. Resturile de peşti şi moluşte predomină, ele fiind urmate de cele
de mamifere. S-au identificat primar: şase taxoni de moluşte, 15 specii de peşte, două specii de reptile şi
peşte 14 specii de mamifere.

1

Şantierele vor fi prezentate după următoarele criterii: localizare administrativă; denumire punct/sector/denumire antică;

institutia organizatoare a cercetării, instituţii partenere (unde este cazul) - vezi supra lista prescurtărilor; membrii
colectivului de cercetare; principalele obiective ale campaniilor, principalele descoperiri, referinţe bibliografice.
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CAMPANIA 2011

S-a continuat cercetarea vestigiilor locuinţelor SL 19, SL 50, a
structurilor de combustie Cx. 274, Cx. 313, Cx. 296, a spaţiului comun Cx. 394 şi a zonei de pasaj Cx. 379.
RAPORT SEDIMENTOLOGIC: A fost analizată din punct de vedere sedimentologic locuinţa SL 50, pe profilele
martorilor stratigrafici din sectoarele 32 şi 38. În camera nordică, a fost studiată o succesiune alcătuită din
trei niveluri de podea. În sectorul 38, a fost observată, de asemenea, o succesiune alcătuită din trei niveluri de
podea de culoare brună cenuşiu şi cenuşiu deschis (US 4858--4857--4922) şi a fost continuată înregistrarea
stratigrafică a profilului magistral (sudic) în sectorul 32.
RAPORT ARHEOZOOLOGIC: S-a continuat cernerea sedimentului arheologic din urmatoarele complexe
arheologice: C. 379, 394 şi locuinţele 18, 19, 42 şi 50. S-au cernut sub jet de apă circa I OOO de litri de
sediment. Materialul faunistic a fost triat pe teren în proportie de I 00%, fapt ce a dus la identificarea
arheozoologică a numeroşi taxoni: moluşte, crustacee, peşti, reptile, păsări şi mamifere. S-au identificat
primar: cinci taxoni de moluşte, 11 specii de peşte, două specii de reptile şi peşte 14 specii de mamifere.
Toate aceste fragmente prezintă caracteristicile unor deşeuri menajere: urme de tăiere - de dezarticulare şi de
descărnare, urme de dinţi (de carnivore, probabil câini), urme de ardere etc.
COMPLEXE ARHELOGICE CERCETATE:

CAMPANIA 2012

Au fost cercetate vestigiile SL 19 (bicelulară cu o suprafaţă păstrată de
cu o suprafaţă totală de cca 50 m2 ), şi ale SL 50
2
având o suprafaţă de cca 68 m ) şi structurile de combustie (Cx. 313 şi Cx. 296) ale

COMPLEXE ARHEOLOGICE CERCETA TE:

cca 45 m2 ), ale SL 47

(locuinţă, neincendiată, bicelulară,

(neincendiată, bicelulară

acesteia din

urmă.

studiul sedimentologic a avut în vedere analiza micromorfologică a succesiunii
din exteriorul unei locuinţe neincendiate, în cadrul unei zone de activitate amenajată, şi analiza stratigrafică a
profilului de sud al sondajului estic. Au fost prelevate probe sedimentologice (granulometrie, susceptibilitate
magnetică, mineralogie), probe palinologice şi pentru Cl4. Prin sitare sau flotare au fost obţinute probe
carpologice şi malacologice.
UTILAJUL LITIC: Eşantionul include un număr de 11 piese din piatră (fragmente de râşniţă şi toporaş, dăltiţe,
galeţi şi plachetă) şi 195 piese din silex. Acestea din urmă sunt dominate de categoria uneltelor, urmată de
cea a lamelor neretuşate şi de aceea a resturilor de debitaj.
ARHEOZOOLOGIE: În eşantionul prelevat direct au fost identificate 1136 de resturi ce au apartinut peştilor.
Speciile identificate sunt comune în Dunăre şi apele dulci: sturioni, ştiucă, plătică, avat, lin, crap, somn şi
şalău. Somnul domină ca număr de resturi (56,7%) fiind urmat de crap (22,66%). Mamiferele sunt bine
reprezentate în cadrul spectrului faunistic analizat (peste 55%). Acestea sunt: domestice (vita domestică,
porc, ovicaprine şi câine) şi sălbatice (cerb, mistreţ, bour, vulpe, bursuc, vidră, pisică sălbatică, cal sălbatic şi
iepure de câmp).
DATE ARHEOBOTANICE: Identificările preliminare au evidenţiat următoarelor specii Triticum monococcum, T.
dicoccum, T. aestivum, Hordeum vulgare var. nudumLens cu/inaris subsp. microsperma Vicia ervi/ia
rNDUSTRIA MATERIILOR PRIME ANIMALE (IMDA): au fost recuperate 58 de piese, pentru confecţionarea cărora
au fost alese drept suporturi: osul (40 exemplare), cornul (16 exemplare) şi cochilia de bivalvă (două piese).
Artefactele ilustrează grade diferite de finisare, sugerând o prelucrare locală.
RAPORT SEDIMENTOLOGIC:

CAMPANIA2013

au fost descoperite resturile mai multor locuinţe dintre
care numai o treime erau incendiate, toate fiind atribuite culturii Gumelniţa. În cazul unora dintre acestea au
fost descoperite şi vestigii ale structurilor de combustie, pereţilor şi/sau podelelor.
UTILAJUL LITIC: Lotul nu este foarte numeros fiind compus din 201 piese. Cele mai multe exemplare aparţin
aşchiilor. Urmează apoi lamele, întregi sau fragmentare, gratoare şi vârfuri.
INDUSTRIA MATERIILOR DURE ANIMALE (IMDA): Lotul rezultat în campania acestui an este puţin numeros,
respectiv 21 de piese. Din punct de vedere tipologic constatăm că tipul cel mai bine reprezentat este constituit
de împungătoare, urmate apoi de vârfuri, topoare, şlefuitoare, dălţi şi un mâner.
RAPORT SEDIMENTOLOGIC: Cercetarea sedimentologică a avut în vedere continuarea analizei stratigrafice din
sondajul SI Est, ca şi eşantionarea micromorfologică a situaţiilor înregistrate în teren. Au fost observate
câteva tipuri importante de locuinţe, incendiate şi neincendiate, ce corespund unor structuri atent construite şi
riguros amenajate sau, dimpotrivă, unor structuri cu evoluţie de mai scurtă durată. În această campanie, au
COMPLEXE (CONTEXTE) ARHEOLOGICE CERCETATE:

472

CERCETĂRI ARHEOLOG/CE SISTEMATICE 2009-2014

fost prelevate 15 eşantioane micromorfologice în scopul documentării cu informaţiile specifice analizei la
microscop a tuturor situaţiilor distincte din alcătuirea secvenţei cercetate.
PETROGRAFIA MATERIALULUI LITIC: Au fost determinate următoarele tipuri petrografice, respectiv rocă
bazaltică, gresie fină, rocă vulcanică (?), calcar fin, cenuşiu gălbui, concreţiune silicioasă fină, rocă cuarţo
feldspatică cenuşiu verzuie şi şist verde,
RAPORT ARHEOZOOLOGIC - MAMIFERE: S-au recoltat 1150 de resturi de mamifere dintre care s-au determinat
specific 874 de resturi (76 %). Au fost determinate specii domestice (cinci): Bos taurus, Ovis aries, Capra
hircus, Sus domesticus, Canis familiaris, şi salbatice: Equus ferus, Bos primigenius, Cervus elaphus ,
Capreolus capreolus, Sus sero/a, Canis lupus, Vulpes vulpes, Meles meles, Mustelidae, Felis silvestris Lepus
europaeus.
CAMPANIA 2014

S-a continuat cercetarea SL 56, locuinţă incendiată cu o
de aprox. 66 m2 • SL 56 este suprapusă în zona sudică de către SL 50 (US 7238), iar în cea
nordică de către niveluri menajere (4891, 4897, 6058, 6059) şi suprapune, la rândul ei, o locuinţă
neincendiată. În partea de nord-vest a teii-ului a fost realizat un sondaj cu scopul obţinerii de date privind
începutul locuirii în această zonă.
UTILAJUL LITIC: Din punct de vedere tipologic a fost observată prezenţa a cinci categorii de piese, respectiv
topoare, gratoare, lame, lamele şi aşchii. Din punctul de vedere al contextului arheologic, lotul cel mai
important este cel descoperit în locuinţa 56, respectiv 15 piese, celelalte 54 de piese au fost descoperite fie în
umplutura unor şanţuri de fundaţie fie în niveluri ocupaţionale exterioare. Utilajul de piatră este puţin
numeros şi puţin variat din punct de vedere tipologic. Astfel, din numărul total de opt piese, cinci sunt râşniţe
fragmentare. A mai fost descoperit un şlefuitor, un percutor şi o aşchie de piatră.
UTILAJUL IMDA: Nici această categorie de utilaje nu este numeroasă fiind descoperite numai I O piese dintre
care patru dălţi, două lustruitoare, două mânere, un împungător şi una indeterminabilă tipologic, şase fiind
lucrate din os, două din corn, iar alte două din valve de scoică.
RAPORT SEDIMENTOLOGIC: Cercetarea sedimentologică a avut în vedere două obiective, anume cercetarea
micromorfologică a SL 56 şi cercetarea sedimentologică a succesiunii stratigrafice observate pe profilul estic
al sondajului S li Vest, realizat în partea de nord-vest a aşezării, în baza teii-ului, în scopul înregistrării
primelor niveluri de locuire.
COMPLEXE (CONTEXTE) ARHEOLOGICE CERCETATE:
suprafaţă păstrată

RAPORT ARHEOZOOLOGIC
MAMIFERE: S-a studiat materialul provenit în principal de la demontarea locuintei SL 56. S-au identificat
primar: şapte taxoni de moluşte, cinci specii de peşte, o specie de reptile şi peste nouă specii de mamifere.
Toate aceste fragmente prezintă toate caracteristicile unor deşeuri menajere: urme de tăiere - de
dezarticulare, şi de descărnare, urme de dinţi (de carnivore, probabil căini), urme de ardere etc. Pentru
mamifere au fost identificate un număr de 389 de fragmente dintre care au fost determinate 268 (68%). Ca şi
în eşantionul precedent, mamiferele domestice sunt dominante, cu 97% din totalul resturilor determinate.
Dintre cele domestice ierarhia se menţine, astfel pe primul loc fiind vita domestică urmată de porc şi
ovicaprine şi în final de câine. Mamiferele sălbatice cerbul, căpriorul, mistreţul şi bursucul sunt prezente doar
cu câte un rest.
MOLUŞTE: S-au identificat 240 de cochilii de moluşte ce aparţin celor trei specii ale scoicii de râu din genul
Unio ( U. pictorum, U tumidus, U. crassus) şi scoicii de lac (Anodonta sp.), gasteropodul Viviparus sp. şi
bivalvelor Dreissena sp. şi Pseudanodonta sp.
PEŞTI: În eşantionul prelevat direct au fost identificate I 05 de resturi ce au aparţinut peştilor. Speciile
identificate sunt comune în Dunăre şi apele dulci: sturioni, ştiucă, crap, lin şi somn. Somnul domină ca număr
de resturi fiind urmat de crap şi ştiucă. Celelalte ciprinide şi sturionii sunt mai slab reprezentate.
REPTILE: Sunt prezente doar trei resturi ale ţestoasei de ap Emys orbicularis.
RAPORT CARPOLOGIC: Materialul carpologie descoperit în sit poate fi în principal grupat în câteva categorii în
funcţie de modalităţile în care apar în sedimente:
a) resturi şi reziduuri provenind din prelucrarea plantelor comestibile în vederea preparării hranei respectiv
grăunţe de cereale şi seminţe de legume carbonizate sau mineralizate (Triticeae gen. Spp, Triticum sp., T.
aestivumldurum T. cf. aestivum, T. cf. spelta, T. dicoccum, T. monococcum/dicoccum, T. monococcum
Hordeum vulgare, H. vulgare var. nudum, H. vulgare ssp. vulgare convar. Coeleste, H. vulgare ssp. vulgare
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convar. vulgar., Vicia sp. Lens culinaris ssp. Microsperm, a Vicia ervilia, Pisum/Vicia sp, Pisum sativum
Lathyrus saliva)
b) seminţe ale unor plante segetale care au infestat plantele cultivate, respectiv: Buglossoides arvensis,
Lithospermum officinale, Asperugo procumbens, Poaceae gen. spp. Setaria cf viridis, Trifolium, familia
Fabaceae, familia Polygonaceae şi seminţe de Chenopodiaceae şi Amaranthus
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2011, p. 19-22, nr. 6; CCA, 2012, p. 20-27, nr. 4; CCA, 2013, p.
22-28, nr. 4
II. BUCŞANI, corn. Bucşani, jud. Giurgiu; MNIR; MJT A
a) Bucşani - Pădure Teii
Cătălin Bem (responsabil ştiinţific), Constantin Haită (sedimentolog, micromorfolog, geolog) - MNIR:
Vasile Opriş - MMB; Marian Tudoran, Mihai Florea (topograf), Adrian Bălăşescu (arheozoolog) - MNIR;
Andrei Asăndulesei (arheolog, cercetări geofizice) - UAIC
PRINCIPALELE OBIECTIVE: cercetarea sistemelor de delimitare ale tell-ului, inclusiv eşantionarea
micromorfologică a profilelor rezultate
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIILE 2009-2014: În campaniile 2009 şi 2011, în
cadrul proiectului cu finanţare PNCDI2, Chronos (contract 92101/1.10.2008), am procedat la scanarea
magnetometrică a sitului Bucşani Pădure-Tel/. Aşa cum au relevat toate scanările similare realizate asupra
tell-urilor gumelniţene investigate în proiect, şi în acest caz a fost identificat traseul unui şanţ de delimitare.
Cercetarea arheologică s-a axat exclusiv pe identificarea propriu-zisă a acestui obstacol şi evidenţierea
legăturilor stratigrafice cu depunerile antropice. Pentru aceasta, am procedat, în primul rând, la trasarea a trei
secţiuni (S l-S3) - perpendiculare, fiecare, pe câte o latură a suprafeţei deschise anterior investigării (SA).
Cercetarea a vizat identificarea exhaustivă a nivelurilor naturale din baza grindului pe care s-a dezvoltat te/lui. În toate cele trei secţiuni au fost identificate două şanţuri de delimitare. Unul aparţine primului moment de
locuire (Gumelniţa A2), dublat la exterior de un impresionant val/dig din sedimente naturale (o parte a
acestora provenind din terasa înaltă a Neajlovului). Un al doilea şanţ de delimitare, de dimensiuni
apreciabile, identificat şi în urma scanării magnetometrice, aparţine ultimului moment de locuire (Gumelniţa
BI). O structură care păstrează aproximativ acelaşi amplasament timp de câteva secole este o succesiune de
cel puţin trei şanţuri de fundaţie pentru palisade. Două aparţin primei locuiri, Gumelniţa A2, pentru ca cel deal treilea să corespundă stratigrafic ultimului moment de locuire gumelniţean al tell-ului (Gumelniţa BI).
Situaţia arheologică a acestei staţiuni este, în mare parte, asemănătoare cu cea relevată de scanările
magnetometrice şi, mai cu seamă, de cercetările noastre din tell-ul de la Bucşani Pod. Două comunităţi,
separate temporal de un interval de câteva secole, realizează aceeaşi lucrare de delimitare. În cazul tel/-ului
de la Bucşani-Pădure - pentru ultimul moment ocupaţional, parţial, şanţul antropic de separare va fi ulterior
suprapus de un meandru al Neajlovului. Aceleaşi două comunităţi realizează pe acelaşi amplasament grosso modo - şanţuri de fundaţie pentru palisade.
b) Bucşani-Pădure Şcoală
Cătălin Bem (responsabil ştiinţific), Constantin Haită (sedimentolog, micromorfolog, geolog) - MNIR;
Vasile Opriş - MMB; Marian Tudoran, Tudor Hila, Mădălina Dimache, Mihai Florea (topograf), Marius Ilie
(antropolog) - MNIR; Gabriel Vasile (antropolog), Valentin Dumitraşcu (arheozoolog) - JAB; Andrei
Asăndulesei (arheolog, cercetări geofizice) - UAIC.
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIILE 2009-2014:

cercetarea exhaustivă a unei suprafeţe de cca 2.500 m2, în regim preventiv, în vederea obţinerii de către
Primăria Bucşani a certificatului de descărcare de sarcină arheologică, pentru realizarea de viitoare
construcţii şi amenajări cu destinaţie sportivă (2009);
• continuarea cercetării, în regim sistematic, a depunerilor antropice şi delimitarea zonală a necropolei
medievale.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIILE 2009-2014: Au fost cercetate integral
sau parţial 98 de complexe arheologice şi 335 de morminte medievale. Cele mai multe dintre complexe au
fost distruse de necropola care le suprapune stratigrafic. De aceea, informaţiile în legătură cu o parte a lor
este de calitate mediocră. O serie de fragmente ceramice pot fi puse în legătură cu o locuire Boian, probabil
faza Spanţov. Excizia largă este o tehnică utilizată de aceste comunităţi, deşi continuă să fie folosită şi în
perioada următoare. Acest fapt şi neidentificarea în întreaga Microzonă Bucşani de materiale Boian-Spanţov,

•
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ne determină să le atribuim unei faze timpurii Gumelniţa. Aceleiaşi civilizaţii îi aparţin alte câteva complexe
- două gropi şi o serie de vase fragmentare.
Epocii bronzului (Tei final) îi aparţin doar o serie de fragmente ceramice imprimate şi incizate. Nu a fost
descoperit nici un complex care să aparţină acestei perioade. Materialele recuperate sunt în legătură cu
siturile identificate anterior pe terasa inferioară sau/şi în lunca Neajlovului şi nu indică, probabil, decât
simple puncte de staţie. Perioadei sec. 1 a. Chr. - I p. Chr., dar şi din sec. II-III p. Chr., îi aparţin cele mai
multe dintre complexele care nu au un caracter funerar. În proporţie covârşitoare sunt reprezentate de gropile,
în general, tronconice în secţiune, uneori cuptorite la partea inferioară. În ceea ce priveşte Latene-ul clasic,
este prima descoperire de acest fel din Microzona Bucşani. În schimb, staţiuni din sec. II-III p. Chr., sunt
identificate trei, două la numai 1-1,20 km în linie dreaptă. Urmează o locuire din sec. VI p. Chr. Complexele
care nu sunt gropi sunt reprezentate de locuinţe semiadâncite, cele mai multe având cuptoare săpate orizontal
pe una din laturile gropii locuinţei. Locuinţele nu sunt incendiate, iar materialul nu este bogat, rar întregibil.
O vatră simplă, rară o legătură imediată cu o altă structură, prin caracteristicile materialului asociat (ceramică
şi vălătuci), poate fi datată în sec. VIII p. Chr. Locuirii medievale în zona Bucşanilor îi aparţin mai multe
momente stratigrafice. O serie de fragmente ceramice descoperite şi anterior pe terasa inferioară indică o
locuire de la sfărşitul sec. XIII-XIV. În partea vestică a suprafeţei cercetate au fost descoperite o serie de
fragmente ceramice smălţuite similare celor de la Păcuiul lui Soare sau Zimnicea databile în această perioadă.
De altfel, atât o serie de datări radiocarbon, cât şi două monede din inventarul mormintelor, indică această
datare coborâtă a primelor înhumări. Acestei perioade îi corespund, cu siguranţă şi două morminte, cu groapa
săpată pe conturul corpului uman, cu nişă pentru cap, similare celor din necropola medievală de la Feldioara.
În aproximativ 20% din morminte s-au identificat resturi de lemn carbonizat provenind cu siguranţă de la
targa (placă de lemn) defunctului. Uneori, acestea erau depuse direct pe cadavru, alteori se sprijineau pe o
treaptă cruţată spre partea inferioară a gropii, la 5-20 cm deasupra nivelului actual al resturilor osteologice
umane. Modul şi gradul de deplasare a unor părţi din schelet pot fi puse în legătură cu acoperirea sau nu a
corpului de această placă din lemn. O locuinţă de suprafaţă, care acoperă gropile a şase morminte, şi o
groapă, care secţionează un altul, sunt datate prin ceramică mai degrabă în sec. XVI, un terminus ante quem
pentru funcţionarea cimitirului. De altfel, încetarea utilizării necropolei o punem în legătură cu schimbările
drastice petrecute în regimul proprietăţii Bucşanilor, care prilejuiesc şi prima atestare documentară ( 1433).
Aşadar, grosso modo, înmormântările s-au derulat pe parcursul a două secole. Până în prezent a fost cercetată
mai puţin de jumătate din necropolă. Scanarea magnetometrică ne-a oferit posibilitatea vizualizării limitelor
de vest şi sud. Limita estică am identificat-o în cadrul suprafeţei cercetate, iar cea nordică nu poate fi la mai
mult de cca 80 m nord-vest de limita (nordică) a aceleiaşi suprafeţe. Putem, astfel, estima numărul
mormintelor la 700-800, cel al defuncţilor fiind, firesc, mai mare. Este una dintre cele mai mari necropole
săteşti din Muntenia, cu începuturi înaintea coagulării statului medieval Ţara Românească şi demonstrând
atât intensitatea locuirii, cât şi existenţa unei comunităţi însemnate, probabil, multietnice. Este prematur să ne
oprim şi asupra componenţei etnice a populaţiei înhumate la Bucşani. Amintim doar faptul că este foarte
probabil ca numele satului să aibă legătură cu termenul bulgar care desemnează fagul - 6yK, terminaţia -uw
fiind, de asemenea, generic slavă, aşadar, Bucşani putând fi corespondentul Făgetului. Faptul este important
în sine - un cuvânt compus de origine bulgară, eventual cu un sufix românesc care pluralizează şi
antroponimizează - -(a)ni - sufix care nu face parte din zestrea slavă a limbii române, devine oiconim
românesc. Bucşani se înscrie, astfel, în categoria oiconimelor româneşti de origine străină, împrumutat de la
un grup etnic vorbitor de limbă bulgară şi trăitor în zonă. Trebuie să amintim şi de faptul că Bucşaniul se află
în Câmpia Burnazului, care este intrucâtva delimitată de Teleorman la vest, Câmpia Burdea la nord şi are
Bărăganul la est. Toate patru sunt toponime turcice, cumane. Ca şi Tarcea - cartier şi curs de apă intermitent
în intravilanul satului Bucşani. De asemenea, Bărcan este un antroponim de origine cumană - un personaj cu
acest nume este menţionat ca fiind din Bucşani, la începutul sec. XVII.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2010, p. 36-38, nr. 8; CCA, 2012, p. 27-28, nr. 6; CCA, 2013, p.
29-30,nr.6
c) Bucşani - Pod
Cătălin Bem (responsabil ştiinţific), Constantin Haită (sedimentolog, micromorfolog, geolog) - MNIR,
Vasile Opriş - MMB; Marian Tudoran, Tudor Hila, Marius Ilie (antropolog) - MNIR; Gabriel Vasile
(antropolog) - IAB; Mihai Florea (topograf), Adrian Bălăşescu (arheozoolog) - MNIR; Valentin Dumitraşcu
(arheozoolog) - JAB; Andrei Asăndulesei (arheolog, cercetări geofizice)-UAIC
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PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIILE 2009-2014:

• cercetarea sistemelor de delimitare ale teii-ului, în zona sa sudică (Gumelniţa Al, A2 şi BI) (caracter
preventiv - contract încheiat cu Consiliul Judeţean Giurgiu),
• finalizarea demontării, înregistrării şi eşantionării micromorfologice a martorului magistral cruţat în zona
centrală a teii-ului,
• continuarea cercetării nivelului intermediar (Gumelniţa A2), neincendiat,
• realizarea unei „coloane" cronologice a evoluţiei radiocarbon.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIILE 2009-2014:

Extinderea suprafaţei alfa în zona sudică a staţiunii, spre limita efectivă a locuirii Gumelniţa, a permis
cercetarea sistemelor de delimitare ale teii-ului. Nivelul superior (NI), în extinderea suprafeţei, a avut o
grosime maximă de 45 cm, fiind reprezentat, spre limitele exterioare ale movilei antropice, şi de depuneri
coluviale. Aşa cum scriam şi cu alte prilejuri, zona marginală cercetată, corespunzătoare nivelului superior nu
mai includea complexe sau structuri de locuire. Toate cele şapte construcţii fuseseră deja cercetate. În
schimb, pe un traseu general aproximativ rectangular, cu laturi şi colţuri rotunjite, au fost cercetate două
şanţuri de fundaţie pentru palisadele aşezării, ambele săpate şi utilizate în timpul ultimei ocupări a teii-ului
(Gumelniţa BI). Ambele păstrează gropi ale foştilor stâlpi ai palisadelor, fără a conserva, însă, resturi de
lemn sau cărbune. Ambele au o lărgime mai mare la gură, dar nedepăşind 80 cm, pentru ca, spre fund, să se
îngusteze brusc, numai pe o lăţime corespunzătoare diametrelor stâlpilor (maximum 35 cm). Ambele sunt
săpate în sedimente sterile (spre exterior) sau în sedimentele corespunzătoare nivelurilor N2 şi N3 (spre
interior). O serie de sedimente naturale adosate spre exteriorul zonei efectiv locuite au fost depuse în
momente diferite dar, foarte probabil, la scurt timp după ridicarea palisadei şi într-o succesiune alertă.
Acestea care au format un veritabil dig/val. Alte cel puţin două şanţuri de fundaţie, având aceeaşi structură şi
fiind săpate aproximativ pe amplasamentul viitor al celor menţionate mai sus, aparţin momentelor anterioare
de locuire. Aceleaşi complexe au fost identificate şi în campaniile anterioare, în suprafaţa gama, amplasată în
zona nordică a teii-ului, dar şi în vestul suprafeţei alfa. Spre exteriorul teii-ului au fost cercetate, în aceeaşi
zonă sudică, traseele celor două şanţuri de delimitare/separare identificate în campaniile anterioare şi în
zonele nordică şi vestică ale staţiunii. Unul dintre ele, săpat în exteriorul movilei, în luncă, aparţine
stratigrafic ultimului nivel de locuire al teii-ului, rămânând deschis cel mai probabil şi după încetarea vieţuirii
Gumelniţa. Cel de-al doilea, săpat în limitele movilei actuale, aparţine stratigrafic primului moment de
locuire (Gumelniţa A I). Ambele au fost săpate în sedimente sterile, naturale, cele mai multe datorate
depunerilor aluviale ale Neajlovului. Ambele au stat deschise mult timp, în ambele există dovezi ale băltirii
apei (de altfel, o creştere a nivelului apei râului implică o creştere a pânzei freatice şi o umplere parţială cu
apă a şanţurilor). Pe fundul primului şanţ, încastrate în sedimentul in situ, au fost descoperite o serie de
fragmente de rocă (râşniţe sparte) având o funcţionalitate precisă şi clară (uşurau traversarea şanţului).
Cercetarea nivelului intermediar de locuire s-a limitat la spaţiul adosat şanţurilor palisadelor, spre interior, în
zona sudică locuită efectiv, precum şi la spaţiul său vestic. Au fost cercetate parţial trei locuinţe neincendiate,
fiind demontat integral cel puţin nivelul de distrugere, reprezentat de un sediment nisipos cu numeroase
amprente de paie şi pleavă. Una dintre construcţii, având cel puţin 28 m2, a avut un şanţ de fundaţie pentru
pereţi, identificat şi cercetat parţial pe laturile de sud, vest şi nord. A fost descoperită o parte a gropilor de
pari, amplasaţi aproximativ spre centrul şanţurilor. Întreaga suprafaţă ocupată de locuinţă era acoperită de
resturile provenite din dărâmarea pereţilor. Chirpiciul acestora acoperea inclusiv zona umpluturii şanţului de
fundaţie, depăşindu-i uşor limitele exterioare. În cazul celei de-a doua locuinţe, dimensiunile minime ale
spaţiului construit ating 3,50 x 4,20 m, în extremitatea nordică fiind ridicată şi vatra interioară. Rectangulară,
cu colţuri rotunjite ( 1,45 x 1,20 m), aceasta a avut cel puţin trei refaceri. Spre deosebire de descoperiri
similare, gardina vetrei era impresionată termic, paradoxal dacă avem în vedere faptul că locuinţa este
neincendiată. Refacerile demontate ale podelei, cu grosimi cuprinse între 2 şi 5 cm, sunt realizate din acelaşi
sediment extrem de nisipos, cromatic, texturai şi structural cu infime diferenţe faţă de cel utilizat la
construcţia peretelui sau cel corespunzător nivelurilor ocupaţionale exterioare. Faţă de acestea, diferenţa este
dată de cvasi-absenţa materialelor arheologice macroscopice. Puţinele detalii constructive ale bazei peretelui
- cu o grosime variabilă de 40-50 cm, decelate până în prezent, induc certitudinea că, cel puţin pentru zona
estică şi nordică, peretele a fost construit în tehnica paiantei, cu împletitură orizontală de nuiele pe stâlpi cu
un diametru de cca 8 cm. Au fost demontate progresiv, integral sau parţial, sedimentele care constituiau
nivelurile ocupaţionale exterioare din zonele de sud, est şi vest ale locuinţei, punându-se în evidenţă
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momentele de început ale construcţiei. Tipul de sediment, extrem de nisipos, fără constituenţi orgamc1
macroscopici, numeroasele cruste carbonatice - rezultat al acţiunii pluviale (sau al inundaţiilor), urmată de
evaporări rapide-, dar şi diferenţele de umiditate, au făcut exterm de dificilă evidenţierea fiecărei depuneri în
parte. Zona exterioară a peretelui locuinţei a putut fi relevată mai cu seamă datorită resturilor antropice
(fragmente ceramice şi resturi osteologice) - deseori în poziţie oblică sau chiar verticală, adosate peretelui.
Ultimele niveluri ocupaţionale amintite sunt datate radiocarbon în cadrul proiectului Chronos (cca 43504250 BC).
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 201 l, p. 22-23, nr. 7; CCA, 2012, p. 27-28, nr. 6; CCA, 2014, p.
30-31,nr.18.
corn. Podgoria, jud. Buzău; Coţatcu-Cetăţuia; MNIR, MJB; George Trohani (responsabil
Radian Andreescu, Katia Moldoveanu, Constantin Haită - MNIR; Laurenţiu Grigoraş - MJB;
Eugen Paveleţ - DCPN Prahova
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIILE 2009-2010: determinarea stratigrafiei sitului
prin realizarea unui profil în jumătatea de NE a acestuia, în condiţiile în care o mare parte din zona de interes
arheologic a fost afectată de alunecări de teren.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE: Campaniile 2009-2010 au avut drept obiective
finalizarea profilului statigrafic, cu o lungime de cca 20 m. Cercetările au relevat existenţa a cel puţin cinci
niveluri de locuire (ultimele patru aparţinând aspectului cultural Stoicani-Aldeni şi primul, cel mai timpuriu,
culturii Stracevo-Criş). În paralel a fost continuată şi cercetarea unei locuinţe incendiate surprinse în profilul
magistral, cu detalii constructive păstrate foarte bine. Astfel, a fost documentat în detaliu modul de
construcţie al pereţilor, podelei şi vetrei locuinţei. Un element deosebit este reprezentat de descoperirea unor
urme de pictură pe mai multe fragmente de pereţi, dar şi pe pereţii exteriori ai vetrei. În perimetrul locuinţei
au fost descoperite mai multe vase întregibile sparte în loc. O descoperire interesantă aparţine nivelului
Stracevo-Criş, respectiv un schelet uman în poziţie chircită plasat în marginea aşezării.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2010, p. 60-61, nr. 18; CCA, 201 l, p. 42, nr. 16

III.

COŢATCU,

ştiinţific),

IV. HÎRŞOV A, jud. Constanţa; Hîrşova-tell; MNIR, Franţa: Ministere de la culture, Ministere de la culture Centre national de prehistoire (Perigueux), CNRS - Universite de Montpellier II - Paleoenvironnements,
anthracologie et actions de l'Homme, Institut national de recherches agronomiques Paris-Grignon, UFR
Dynamique des milieux et organisation spatiale, CNRS - Universite Claude Bernard Lyon I, Centre de
datation par le radiocarbone, Muse national d'histoire naturelle; România: MIJI, CMNCD, MDJ, UVT;
Dragomir N. Popovici (responsabil ştiinţific) - MNIR; Bernard Randoin - Ministerul Culturii, Franţa; Ana
Ilie - CMNCD; Florin Vlad, Cătălina Cernea, Ioan Cernău - MJI; Valentin Parnic - MDJ; Adrian Bălăşescu
(arheozoolog), Constantin Haită (sedimentolog, micromorfolog, geolog), Valentin Radu (ihtiolog) - MNIR;
Monica Mărgărit, Loredana Niţu - UVT
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIILE 2009-2014: vezi infra secţiunea Programe şi
proiecte de cercetare
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIILE 2009-2014:
CAMPANIA 2009

În toamna anului 2008 în zona în care anterior se începuseră săpături arheologice (zonă codificată SC),
doi dintre proprietarii locului respectiv au încercat, ilegal, să amenajeze un gard cu această ocazie distrugând
o parte din teii. Avându-se în vedere plasarea Zonei C la partea inferioară a stratigrafiei locuirilor umane din
teii s-a decis reluarea săpăturilor în această zonă în anul 2009. Importanţa acestor cercetări este deosebită
fiind de natură să ofere informaţii privind caracterul locuirii gumelniţene în perioada de formare teii-ului dar
şi al celor atribuite culturii Boian - documentate în cursul vechilor săpături. În acest scop, s-a procedat la
curăţarea profilului magistral şi a fost practicată o secţiune de control (S I), în vederea obţinerii unor date
suplimentare privind stratigrafia acestei zone. Săpătura propriu-zisă s-a concentrat pe o mică suprafaţă, de
cca 50-60 m2 •
CAMPANIA 2010

S-a realizat analiza complexă a datelor stratigrafice obţinute, a Secvenţelor Stratigrafice pentru aceste
complexe şi analiza mobilierului arheologic în principal a ceramicii în funcţie de Diagrama Secvenţelor
Stratigrafice. Au fost cercetate: locuinţa nr. l 06, incendiată, C. 2017 şi C. 2008, ultimele fiind zone de
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deşeuri menajere. În ceea ce priveşte utilajul litic, se poate observa, la modul general, că acesta este
caracterizat de manifestarea industriei lamelare în producerea suporturilor şi respectiv a uneltelor. Utilajul
IMDA este caracterizat din punct de vedere tipologic de dăltiţe şi împungătoare, întregi sau fragmentare.
Analiza sedimentologică a avut ca principal obiectiv cercetarea succesiunii stratigrafice observate pe profilul
magistral (nordic) din suprafaţa SC/pP. S-au recoltat numeroase resturi faunistice (peste IO.OOO) care aparţin
mai multor clase de animale: crustacee (raci), moluşte (scoici şi melci), peşti, reptile, păsări şi mamifere.
Ponderea cea mai însemnată ca număr de fragmente o au scoicile şi peştii, urmaţi de mamifere. Materialul
faunistic recoltat direct este reprezentat de moluşte, peşti, reptile, păsări şi mamifere. Printre aceste resturi a
fost identificată şi o ulnă ce a aparţinut unui individ uman (Homo sapiens).
CAMPANIA 2011

În campania din anul 201 o complexul c. 2026 a fost observat în
profilul de est al sectorului ulterior (2011 ), s-a putut constata că acesta corespundea unei podele a unei
locuinţe neincendiate. S-a continuat şi cercetarea C. 2017.
RAPORT SEDIMENTOLOGIC: a fost analizată din punct de vedere sedimentologic succesiunea stratigrafică
atribuită unei zone de deşeuri menajere.
RAPORT PETROGRAFIE: Analiza petrografică a materialului litic descoperit în această campanie în sectorul
cercetat arheologic a evidenţiat faptul că, în general, sunt reprezentate aceleaşi tipuri petrografice ca şi în
secvenţa superioară a teii-ului din suprafaţa SB.
RAPORT ARHEOZOOLOGIC: Au fost studiate mai multe unităţi stratigrafice care au livrat resturi aparţinând
taxonilor Mol/usca, Crustacea, Pisces, Repti/ia, Aves şi Mammalia.
MOLLUSCA: Resturile moluştelor sunt reprezentate de scoicile din genul Unio care, de altfel, sunt şi
dominante în materialul studiat alături de Anodonta, Dreissena şi gastropodele din genul Viviparus.
PISCES: S-au identificat un număr de 5266 de resturi ce au aparţinut peştilor. Speciile identificate sunt:
sturioni, ştiucă, avat, plătică, crap, babuşcă, somn, biban şi şalău.
MAMMALIA: Toate fragmentele analizate prezintă caracteristicile unor deşeuri menajere prezentând urme de
tăiere, de dinţi şi de ardere. Spectrul faunistic ilustrează atât activitatea de creştere a animalelor, fiind
determinate resturi de vită, porc, oaie, capră şi câine, cât şi vănătoarea, ilustrată prin prezenţa următoarelor
specii: cerb, căprior, mistreţ, vulpe, vidră, bursuc şi iepure de câmp.
COMPLEXE ARHEOLOGICE CERCETATE:

CAMPANIA2012

Cele mai importante complexe cercetate au fost resturile a două
(SL I 07 şi I 08). Prima era o locuinţă de suprafată, neincendiată. A fost surprinsă o suprafaţă de cca
34,70 m2 • În cursul cercetării a fost identificată o singură cameră. Cea de a doua era o locuinţă de suprafată,
incendiată, păstrată pe o suprafaţă foarte mică, cca 3 m2 •
UTILAJUL LITIC ŞI DIN os: Din totalul de 345 de piese descoperite, un număr de 272 erau lucrate din silex (lame,
gratoare, lamele, aşchii, percutoare, persoare şi nuclee epuizate), 26 din piatră (râşniţe şi mojare, topoare, un dop
de la perforarea unui topor de şist verde, trei percutoare de calcar şi dălţi), 31 de os şi 15 de corn.
RAPORT ARHEOZOOLOGIC: Au fost studiate mai multe unităţi stratigrafice care au livrat resturi aparţinând
taxonilor Mol/usca, Pisces, Reptilia, Aves şi Mammalia. Mamiferele sunt cele mai importante, atât din punct
de vedere al numarului de resturi (55,84%) cât şi al greutăţii (77,05%), urmate de moluşte şi peşti.
MOLLUSCA: Resturile moluştelor (91 O de resturi), sunt reprezentate în principal de scoicile din genul Unio,
dominante în materialul studiat alături de speciile Anodonta, Dreissena, Cardium şi gastropodele din genul
Viviparus.
PISCES: au fost identificate 449 de resturi ce au aparţinut unor peşti (sturioni, ştiucă, plătică, crap, somn si
COMPLEXE ARHEOLOGICE CERCETATE:
locuinţe

şalău).

Toate fragmentele analizate depăşesc ca număr 1700 de resturi ( 11 taxoni), prezentând
caracteristicile unor deşeuri menajere şi anume: urme de tăiere, de descărnare, urme de dinţi şi de ardere.
Creşterea animalelor este reprezentată de resturile de vită domestică, porc, oaie, capră şi câine. Vănătoarea este
ilustrată de următoarele specii: cerb, mistreţ, vulpe, bursuc, castor şi iepure de câmp. Aceasta reprezenta o
activitate secundară de procurare a hranei, rolul său fiind relativ redus faţă de creşterea animalelor (sub 10%).
MAMMALIA:

CAMPANIA 2013

A fost cercetată o locuinţă (SL I 09),
aproximativ 37 m2 , de tip bicelular, cu o orientare generală E-V.
COMPLEXE ARHEOLOGICE CERCETA TE:
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a fost continuată analiza petrografică a materialului litic şlefuit
descoperit în suprafaţa cercetată arheologic SC/PP.
INDUSTRIA MATERIILOR DURE ANIMALE (IMDA): au fost identificate 45 de piese atribuite industriei materiilor
dure animale. Drept suport, pentru confecţionarea acestora, a fost ales osul (36 piese), cornul (şapte piese) şi
dintele (două piese).
UTILAJUL LITIC: Eşantionul recuperat, nu foarte numeros, este format din 287 de piese litice cioplite din silex
local, alcătuind câteva categorii tehno-tipologice. Aşchiile şi fragmentele de tip esquille formează, împreună,
cea mai semnificativă parte a eşantionului, respectiv 46,34%. Uneltele formale includ lame retuşate, piese de tip
grattoir complete şi distale şi lame cu troncatură, o lamelă retuşată şi o piesă de tip burin.
PETROGRAFIA MATERIALULUI LITIC:

RAPORT ARHEOZOOLOGIC:

s-au analizat materialele faunistice de mamifere care provin din secţiunea SC/PP. Au fost
studiate 25 de unităţi stratigrafice care au furnizat circa 1912 de fragmente de mamifere. Spectrul faunistic
este reprezentat de către 14 specii dintre care cinci sunt domestice (vita, oaie, capra, porc şi caine) şi nouă
sălbatice (cerb, căprior, mistreţ, lup, vulpe, vidra, pisica salbatică, castor şi iepure de câmp).
PISCES: Au fost studiate mai multe unităţi stratigrafice dintre care cele mai importante ca număr de resturi
sunt 20170 (64) şi 20247 (397). Au fost identificate 554 de resturi provenind de la peşti, ţestoase (15), păsări
(28) şi coproliţi (cinci).
CAMPANIA 2014
Cercetările au fost dirijate spre obţinerea unor date suplimentare privind evoluţia te/I-ului. În acest scop
au fost efectuate o serie de carotaje dispuse perimetral pe limita monumentului. Suplimentar au fost efectuate
şi două sondaje, respectiv S I Est şi S II Vest.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2011, p. 48-52, nr. 24; CCA, 2012, p. 63-68, nr. 29; CCA, 2013,
p. 66-68, nr. 26A
MAMMALIA:

V. MĂLĂIEŞTII DE JOS, corn. Dumbrăveşti, jud. Prahova; Mălăieşti-La Marnei; MNIR, MJIAP; Radian
Andreescu (responsabil ştiinţific)- MNIR; Alin Frânculeasa, Octav Negrea, Bianca Preda - MJIAP.
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIILE 2009-2014: finalizarea cercetărilor în aşezarea
eneolitică aparţinând aspectului cultural Stoicani-Aldeni de pe terasa râului Vărbilău
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIILE 2009-2014: A fost finalizată cercetarea
sitului prin cercetarea ultimelor două locuinţe ale aşezării. Au fost cercetate în total şase locuinţe incendiate,
un fragment de posibilă construcţie neincendiată, câteva gropi cu umplutură menajeră, dar şi una de provizii,
două „zone menajere".
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2011, p. 85-86, nr. 34
VI. SULTANA:, corn. Mânăstirea, jud. Călăraşi; Sultana-Ma/u Roşu; MNIR, MDJ, MMB; Radian Andreescu
(responsabil ştiinţific), Cătălin Lazăr (responsabil sector), Adrian Bălăşescu (arheozoolog), Mihai Florea
(topograf), Constantin Haită (sedimentolog, micromorfolog, geolog), Valentin Radu (ihtiolog), Katia
Molodoveanu, Emil Dumitraşcu, Mădălina Voicu, Ionela Crăciunescu - MNIR; Theodor Ignat, Vasile Opriş
- MMB; Valentin Parnic, Marian Neagu - MDJ; Cătălin Nicolae, Gabriel Vasile, Adelina Darie - IAB;
Mihaela Golea, Laura Şendrea, Roxana Sandu - FIB-UB; Mădălin Chitonu - DCCPCN Mehedinţi; Monica
Mărgărit - UVT; Andrei Soficaru, Alexandra Ion - CCA Bucureşti; Mihaela Danu - UAIC; Iulia Pârvan MJT; Ciprian Astaloş - MJSM; George Neagut - MINAC
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIILE 2009-2014:

2009 - continuarea cercetărilor din cele două sectoare deschise în anii anteriori: sectorul teii - aşezare
sectorul terasă, unde se află necropola aşezării;
• 201 O- continuarea săpăturilor arheologice şi a cercetărilor interdisciplinare din cadrul celor două sectoare
deschise anterior: sector teii şi sector terasă; de asemenea, a fost deschis şi sectorul terasă II, într-o zonă
situată la 300 m sud de aşezarea de tip teii, în care anterior Constantin Isăcescu descoperise o serie de
morminte gumelniţene;
•

gumelniţeană şi

2

Cercetările din situl arheologic de la Sultana se desfăşoară în cadrul proiectului Începuturile civilizaţiei europene. Neo-

eneoliticul la Dunărea de Jos, vezi infra p. 528.
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•

2011 -

săpăturilor

datorită resurselor financiare limitate, obiectivele cercetării s-au rezumat doar la continuarea
arheologice din cadrul sectorului terasă, în perimetrul în care se află amplasată necropola

preistorică;

• 2012 - scopul cercetării a fost reprezentat de continuarea săpăturilor arheologice şi a cercetărilor
interdisciplinare din cadrul sectorului terasă, în care se află necropola aşezării de tip teii de la Sultana-Malu
Roşu. Tot în cadrul aceluiaşi sector, au fost deschise şi cercetările din aşezarea Boian din punctul Gheţărie,
semnalată anterior în literatura de specialitate, dar necercetată sistematic. De asemenea, au fost efectuate o
serie de carotaje palinologie şi sedimentologice în zona lacului Mostiştea, în vederea reconstituirii palierului
de vegetaţie prehistoric;
• 2013 - obiectivele cercetării au fost mult diminuate datorită limitării finanţării acordate şantierului în
discuţie; astfel s-a avut în vedere continuarea săpăturilor arheologice interdisciplinare din cadrul sectorului
terasă, în care se află necropola aşezării de tip teii de la Sultana-Malu Roşu; tot în cadrul aceluiaşi sector au
continuat şi cercetările din aşezarea Boian din punctul Gheţărie;
• 2014 - pe fondul finanţării limitate doar la bugetul MNIR, în această campanie s-a vizat continuarea
săpăturilor arheologice şi a cercetărilor interdisciplinare din necropola preistorică de la Sultana-Malu Roşu şi
aşezarea plană de la Sultana-Gheţărie.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIILE 2009-2014:

• 2009 - pe teii - finalizarea locuinţei incendiate L5, cercetarea locuinţelor neincendiate L7, L9, LIO
(cultura Gumelniţa); în necropolă - patru morminte de inhumaţie (culturile Boian şi Gumelniţa);
• 2010 - pe teii - s-a continuat cercetarea primelor niveluri de locuire din partea de nord-vest a aşezării;
totodată, s-a realizat o extindere a profilului început în campania 2009, în vederea stabilirii cât mai exacte a
modului de realizare şi de evoluţie al sistemului de delimitare identificat în partea de NV a aşezării, ce consta
în trepte tăiate în terasă, anterior dezvoltării aşezării; s-a cercetat parţial locuinţa incendiată Ll4 din partea de
nord-est a aşezării; toate complexele cercetate în aşezarea de tip teii aparţin culturii Gumelniţa; în necropolă
- şapte morminte de inhumaţie (culturile Boian şi Gumelniţa);
• 2011 - 13 morminte de inhumaţie (culturile Boian şi Gumelniţa);
• 2012 - în necropolă - 15 morminte de inhumaţie (culturile Boian şi Gumelniţa), precum şi complexe
eneolitice, La Tene, sec. IV p. Chr., Dridu sau modeme; în aşezarea plană aparţinând culturii Boian, faza
Vidra - gropi aparţinând culturii Boian, faza Vidra; un mormânt gumelniţean (MI); două morminte de
inhumaţie atribuite secolelor VI-VIII p. Chr. (M2, M3); o groapă (CI) atribuită culturii Cernavodă III; 1O
gropi modeme; zona Sultana - Pupăza - Frăsinet - patru carotaje sedimentologice şi palinologice, de I O m
adâncime pentru reconstituirea paleoecologică a zonei în preistorie;
• 2013 - în necropolă - şapte morminte de inhumaţie (culturile Boian şi Gumelniţa), precum şi complexe
eneolitice, sec. IV p. Chr. şi Dridu; în aşezarea plană aparţinând culturii Boian, faza Vidra - două gropi
eneolitice (Cl3, Cl4, C20); câteva gropi modeme de extragere a lutului; un mormânt de inhumaţie atribuit
secolelor VI-VIII p. Chr. (M4);
• 2014 - în necropolă - 10 morminte de inhumaţie (culturile Boian, Gumelniţa şi Cemavoda I), precum şi
complexe atribuite eneoliticului, sfărşitului epocii bronzului şi începutul epocii fierului, complexe geto-dacice,
Dridu şi sec. IV p. Chr.; în aşezarea plană aparţinând culturii Boian, faza Vidra - două gropi eneolitice.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2010, p. 176-178, nr. 72; CCA, 2011, p. 133-134, nr. 64; CCA,
2012, p. 136, nr. 74; CCA, 2013, p. 163-164, nr. 63; CCA, 2014, p. 142-143, nr. 88
VI. VITĂNEŞTI , corn. Vităneşti, jud. Teleorman; Vităneşti-Măgurice; MNIR, MJT; Radian Andreescu
(responsabil ştiinţific), Katia Moldoveanu, Mihai Florea, Flavius Roaită, Adrian Bălăşescu, Valentin Radu,
Constantin Haită - MNIR; Pavel Mirea, Pompilia Zaharia, Ion Torcică, Mădălina Dumitru - MJT; Radu Pitiş
- Universitatea Cardiff, Marea Britanie
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIILE 2009-2014: au fost urmate mai multe direcţii de
cercetare. În aşezarea de tip teii numită Măgurice s-a continuat cercetarea ultimului nivel de locuire
aparţinând fazei BI a culturii Gumelniţa, prin deschiderea unei noi suprafeţe în jumătatea de nord a teii-ului.
În anul 2011 a fost finalizată decopertarea ultimei aşezări compuse din nouă construcţii şi datate în ultimul
sfert al mileniului al V-lea a. Chr. O altă direcţie de cercetare a reprezentat-o investigarea zonei din jurul teii3

3

Cercetarea sitului arheologic Vităneşti-Măgurice este realizată în contextul proiectul Începuturile civilizaţiei europene.
Neo-eneoliticul la Dunărea de Jos, vezi infra p. 528.
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ului în punctul Vităneşti II. Aici a fost
aflată la cca 50 m sud de aşezarea teii.

descoperită

o

altă

locuire

eneolitică, contemporană

cu cea de pe teii,

au fost cercetate patru
nou deschisă din jumătatea de nord a teii-ului. Acestea aparţin fazei B 1
a culturii Gumelniţa. Construcţiile erau destul de prost conservate, astfel că nu s-au înregistrat multe detalii
constructive, cu excepţia vetrelor şi a unui ansamblu compus dintr-o cutie de lut ars şi o râşniţă încastrată într-un
suport. În schimb, s-a descoperit un inventar foarte bogat, compus din vase întregibile, sparte pe loc şi
numeroase unelte din lut, os, corn, silex, cupru. Se remarcă o serie de figurine antropomorfe şi zoomorfe,
greutăţi de lut ars cu semne, un vas antropomorf, precum şi un mic pandantiv din aur. Cercetările sunt în curs de
defăşurare şi în aşezarea Vităneşti II, unde au fost verificate rezultatele prospecţiunilor geo-magnetice, pe o
suprafaţă de 8 x I O m. Cercetările sunt în curs de defăşurare, urmând a fi deschise şi alte sondaje de verificare.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2010, p. 205-206, nr. 90; CCA, 2011, p. 152, nr. 77; CCA, 2012,
p. 167-168, nr. 91; CCA, 2013, p. 137-138, nr. 74; CCA, 2014, p. 155-156, nr. 88
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIILE 2009-2014:

construcţii

incendiate, aflate în

suprafaţa

B. SITURI DE EPOCĂ CLASICĂ

I. CAPIDAVA, corn. Topalu, jud. Constanţa; Sector VII (intramuros); MINAC, FIB-UB, ULB, JAB, MNIR;
Ioan Carol Opriş (responsabil ştiinţific) - UB; Alexandru Raţiu (responsabil sector) - MNIR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR: În anul 2013, a început la Capidava, sub auspiciile unui nou
protocol de colaborare, cercetarea arheologică în sectorul VII (intramuros), sector coordonat de MNIR. Acest
nou proiect de cercetare îşi propune obţinerea sistematică a informaţiei arheologice şi arhitecturale asupra
marii clădiri oficiale dotată cu absidă, de epocă romană târzie. Edificiul a fost sever afectat de alunecări de
teren înspre Dunăre în perioadă târzie şi, mai ales, prin suprapunerea sa în etapa finală de locuire a Capidavei
cu o densă distribuţie a locuirii în bordeie mediobizantine. Echipa de cercetare a fost formată din conf. univ.
dr. Ioan C. Opriş, responsabilul de şantier, dr. Alexandru Raţiu, responsabilul de sector şi Mihai Duca,
doctorand al FIB-UB şi restaurator contractual al MNIR. În aceşti primi doi ani cercetarea a fost posibilă prin
activitatea de teren a unui colectiv de studenţi şi voluntari. Planul de lucru a fost structurat, încă de la început,
pe cinci ani şi are în vedere cercetarea integrală a obiectivului arheologic amintit. Strategia de săpătură a
impus o cercetare arheologică în suprafaţă prin împărţirea edificiului în 26 de casete de câte 4 x 4 m, fără
martori stratigrafici. Deschiderea casetelor s-a făcut într-o ordine prestabilită în vederea obţinerii, într-un
moment dat al săpăturii, a unui profil magistral pe întreaga lungime a edificiului. În aceste prime două
campanii, s-a reuşit cercetarea a cinci asemenea suprafeţe, până la o adâncime de 1,65 m, corespondent în
plan stratigrafic cu podeaua edificiului, datată în sec. IV p. Chr.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIILE 2013-2014: Cercetările de la Capidava,
sectorul VII - intramuros, sunt încă în faza incipientă, iar lotul de obiecte descoperite sunt fie în curs de
restaurare, fie în cercetare. Dintre cele mai importante descoperiri pot fi amintite: mai multe amfore de tip
Chartage LR I, fragmentare, câteva amforele întregi/întregibile, o spadă din fier distrusă intenţionat (aflată în
prezent în curs de restaurare la laboratorul Muzeului Astra, Sibiu), mai multe fragmente de platouri
ştampilate de tip African Red Slip Ware ş.a. Una dintre cele mai importante rezultate a fost identificarea
limitelor edificiului cu absidă, pe latura nordică a acestuia şi întregirea astfel a planului clădirii.

II. DINOGETIA/Bisericuţa; sat Garvăn, corn. Jijila, jud. Tulcea; Bisericuţă/Sector C; JAB, FIB-UB, MNIR;
Alexandru Bamea (responsabil ştiinţific) - IAB, FIB-UB; Adriana Panait - IAB; Eugen-Marius ParaschivGrigore, Ioana Paraschiv-Grigore - MNIR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIILE 2009-2013: au pus accentul atât pe săpătura
arheologică, cât şi pe înregistrarea şi inventarierea materialului arheologic rezultat în urma cercetărilor
arheologice din perioada 2009-2013. Ca în fiecare an, primăverile anilor 2009-2013 au fost foarte umede,
ceea ce a facilitat dezvoltarea unei vegetaţii bogate, cetatea fiind invadată de o vegetaţie abundentă, prin
urmare, o bună parte din timp a fost consacrată îndepărtării acesteia. Au fost curăţate de vegetaţie atât
termele, cât şi cele mai importante edificii din interiorul cetăţii (domus-ul, bisericuţa, praetorium-ul etc.).
Obiectivul principal al campanilor din anii 2009-2013 a fost cercetarea martorului cuprins între sectoarele B
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şi

C ale cetăţii, mai precis în zona de sud-vest a fortificaţiei. Demontarea acestui martor este necesară pentru
a se putea recupera cât mai mult din informaţia ştiinţifică şi materialul arheologic. În decursul anilor ce au
trecut de la încheierea cercetărilor arheologice intra muros, aproximativ 1,50-2 m din lăţimea totală a
martorului s-a prăbuşit, ajungându-se în prezent ca martorul cerectat să prezinte o lăţime de cca 3-3,50 m.
Concomitent cu cercetarea arheologică au fost efectuate şi o serie de periegheze: în exteriorul rezervaţiei, pe
latura de est a cetăţii şi în zona necropolei romane. Pe latura de est a cetăţii se observă o locuire extra muros
foarte consistentă prin materialul ceramic răspândit pe o suprafaţă foarte mare. Pe lângă materialul ceramic sa putut constata şi o cantitate mare de chirpici ceea ce evidenţiează existenţa mai multor locuinţe.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIILE 2009-2013: Cercetarea a scos la lumină
elemente legate de locuirea din epoca bizantină, fiind descoperită partea de sud-est a bordeiului nr. 91, ce
fusese dezvelit parţial în campaniile anterioare. La nivelul bordeiul nr. 91, precum şi în nivelul de dărâmătură
de deasupra ei, au fost descoperită o cantitate mare de material arheologic (ceramică, obiecte de fier, oase
etc.) din epoca bizantină ce confirmă datarea acestuia în perioada mai sus precizată. Pe lângă materialul
arheologic din epoca bizantină au fost scose la lumină şi mai multe materiale ceramice din epoca romană.
Stratigrafia martorului indică până acum patru nivele distincte: primul nivel este cel vegetal, cu o grosime de
cca 0,30 m, de culoare negru-brun, din care s-a recoltat un număr mare de fragmente ceramice şi de oase, cel
mai probabil răscolite de către animale. Cel de-al doilea nivel, cu o grosime de cca 0,40 m, este alcătuit dintrun strat consistent de cenuşă ce provine de la incendierea cetăţii, în repetate rânduri, în perioada cuprinsă
între secolele al X-lea şi al Xii-lea. Acest al doilea nivel conţine o cantitate impresionantă de fragmente
ceramice medievale şi resturi osteologice. Urmează un al treilea nivel, cu o grosime cuprinsă între O, 10-0,60
m, care reprezintă stratul de nivelare al cetăţii şi care cuprinde foarte multe materiale arheologice amestecate,
inclusiv materiale din epoca romană şi romano-bizantină. Acest nivel conţine o cantitate mare de piatră
provenită de la clădirile romano-bizantine dezafectate. Pe acest nivel au fost ridicate construcţiile de epocă
bizantină printre care şi bordeile nr. 91, 102 şi 129, datate în secolele X-XII. Al patrulea nivel, care până în
prezent are o grosime de cca 30 cm, reprezintă un nivel de distrugere al construcţiilor din epoca romană
alcătuit din foarte multe materiale ceramice, ţigle şi piatră de la construcţiile romane. Materialul ceramic
rezultat în aceaste campanii este bogat; pe lângă acesta se remarcă câteva fragmente de brăţări de sticlă, o
mărgică, o monedă din bronz, precum şi mai multe fragmente de ceramică smălţuită. La acestea se adaugă un
fragment de amforă cu o inscripţie din care se păstrează două litere. Concomitent cu cercetarea arheologică,
s-a continuat şi prelucrarea materialelor arheologice provenite din campaniile anterioare, prelucrare
concretizată în spălarea şi inventarierea acestora, în vederea introducerii lor în baza de date.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2011, p. 44, nr. 19; CCA, 2012, p. 55-56, nr. 23; CCA, 2013, p.
54-55, nr. 20; CCA, 2014, p. 51-52, nr. 32
III. ISTRIA, corn. Istria, jud. Constanţa, Histria, Sector Poarta Mare-Turnul Mare; MINAC, IAB, MNIR,
FIB-UB; Alexandru Avram, Mircea Angelescu (responsabili ştiinţifici) - IAB; Paul Damian (responsabil
sector), Adela Bâltâc, Virgil Apostol (arhitect), Ioana Paraschiv-Grigore, Eugen Paraschiv-Grigore - MNIR;
Mihai Dima (numismat) - Banca Naţională a României
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIILE 2013-2014: Obiectivele generale au fost
reluarea cercetării în suprafeţele deschise în anii precedenţi (2000-2008) pentru surprinderea unor detalii
constructive şi planimetrice ale celor două edificii, identificate anterior în acest sector la nord şi sud de strada
„de factură elenistică"; reorganizarea depozitului 2 (spaţiul destinat sectorului MNIR).
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIILE 2013-2014:
• 2013 -A continuat cercetarea zidurilor cunoscute din campaniile anterioare în zona bastionului Porţii
Mari, fiind surprinse porţiuni din traseele unor ziduri noi, ceea ce reprezintă noi indicii despre planimetria
edificiului nr. 1 (în diverse etape de construcţie). A continuat investigarea unor încăperi ale edificiului nr. 2
situate la sud şi nord de turnul F.
• 2014 -Din cauze obiective, cercetarea s-a concentrat în perimetrul dintre turnul F şi Turnul Mare al
incintei romano-bizantine. Au fost descoperite noi trasee de ziduri în zona Turnului Mare care aduc în
discuţie un nou edificiu în această zonă. De asemenea, au fost obţinute date noi despre stratigrafia zonei. A
fost recoltat un bogat şi interesant material arheologic (divers). A fost reorganizată zona din depozitul de sit
destinat depozitării materialului arheologic rezultat din cercetările MNIR.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2014, p. 63-64, nr. 38
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IV. MĂLĂIEŞTI/Sfărleanca, corn. Dumbrăveşti, jud. Prahova, Castrul Mălăieşti; MNIR, MJIAP; Ovidiu
Ţentea (responsabil ştiinţific), Alexandru Raţiu - MNIR; Bianca Preda - MJIAP; Andrei Cîmpeanu, Szeredai
Norbert - UBB
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIILE 2011-2014

Prima campanie de cercetări arheologice din cadrul acestui program s-a desfăşurat între 19 septembrie-23
octombrie 20 I I. Obiectivul acesteia a fost realizarea unui diagnostic general privitor la gradul de conservare
a castrului. În acest scop au fost urmărite în primul rând delimitarea incintelor fortificaţiei şi realizarea
conexiunii cu clădirile din interior şi sistemul defensiv. Cercetarea arheologică a sistemului defensiv a fost
realizată pe incinta nordică (S I şi S 3), pe incinta vestică (S 2) şi pe incinta sudică (S 5). În conexiune cu
elementele incintei vestice a demarat şi cercetarea unei barăci din arealul nord-estic al castrului. Înregistrarea
datelor cercetării arheologice a fost realizată în sistemul unităţilor stratigrafice (u.s.). În cadrul campaniei din
anul 20 I I au fost finalizate cercetările în unităţile de săpătură S I şi S 3, pe când în celelalte trei unităţi de
săpătură cercetarea s-a reluat în anul 2012. Coroborarea informaţiilor obţinute în cursul etapei de evaluare
teoretice şi de teren a potenţialului arheologic al castrului au condus la concluzia că gradul de conservare a
elementelor acestuia au valori diferite pe suprafaţa cercetată. Cercetarea arheologică din anul 20 I 2 a cuprins
două obiective: băile romane (lat. balinea) şi castrul de pământ. Băile au fost semnalate în partea nord-vestică
a castrului, pe o terasă aflată la o cotă de nivel inferioară cu peste I 2 m faţă de terasa pe care era amplasată
fortificaţia. Au fost deschise şi cercetate parţial un număr de şase suprafeţe cu dimensiunile standard de 5 x 5
metri, păstrându-se martori intermediari cu o grosime de 50 cm. În cele şase suprafeţe în care s-a desfăşurat
cercetarea au fost identificate cinci ziduri care delimitează parţial încăperi prevăzute cu instalaţie subterană
de încălzire. Zidurile sunt în stadii diferite de conservare, păstrându-se pe înălţimi variabile de la 20 cm la
peste 160 cm. În suprafeţele cercetate în această campanieau fost identificate cinci ziduri, în stadii diferite de
conservare, care delimitează parţial încăperi prevăzute cu instalaţie subterană de încălzire. Cercetarea
anumitor camere a fost realizată până la cotele la care s-a considerat că structurile descoperite pot fi
conservate în bune condiţii până la reluarea cercetărilor.
În castru a fost cercetată incinta sudică. Au fost surprinse parţial via sagularis, elemente din baza valului şi
douăfossae. Obiectivul campaniei 2013 a fost cercetarea detaliată a unei porţiuni cât mai mari din clădire,
dat fiind faptul că cercetarea acesteia a fost proiectată a fi exhaustivă. A fost necesară extinderea cercetării în
suprafaţă, în paralel cu continuarea cercetării în suprafeţele deschise în campania precedentă. Principalele
rezultate au fost: I) obţinerea planimetriei edificiului şi a dimensiunilor camerelor: Camera A (I O x 5,90 m),
camera B (7 x 6,25 m), camera C (8,07 x 12 m), camera D (8,40 x 6,27 m; raza absidei cca 2,40 m), camera
BI (2,82 x 3,68 m); 2) identificarea unui bazin cu dimensiunile de 4 x 3,50 m din care se păstrează patru
trepte de acces în interior, tencuiala pe o înălţime de aprox. 1,50 m, conducta de alimentare şi orificiul de
evacuare a apei; 3) descoperirea culoarului de tiraj din cuptorul care încălzea edificiul (praefurnium). Acesta
se păstrează pe o înălţime de cca 1,50 mare un aspect boltit; 1,75 m în proiecţia originală; 4) Identificarea
zidurilor perimetrale ale camerei C, precum şi acoperişul prăbuşit al acesteia. Sub acoperiş a putut fi observat
un strat consistent de arsură de cărbune provenit de la bârnele incendiate, nivelul de demolare al camerei a
fost sigilat cu un nivel continuu de ţiglă. Obiectivul campaniei arheologice din anul 2014 a fost finalizarea
cercetării arheologice a băilor în vederea studierii lor integrale şi a publicării, precum şi pentru punerea lor în
valoare prin restaurare şi integrarea în circuitul turistic. Obiectivele specifice ale cercetării au fost: finalizarea
cercetării camerei C (I O x 8 metri), zonă în care cercetarea din anul precedent a fost oprită la nivelul
acoperişului prăbuşit pe întreaga suprafaţă a camerei, cercetarea bazinului semicircular din extremitatea
vestică a camerei D şi a colţului nord-vestic al acesteia, cercetarea limitei nordice a edificiului (zona
cuptorului), respectiv identificarea şi verificarea limitelor edificiului. Cercetarea arheologică a interiorului
băilor romane a fost exhaustivă, urmând ca în campania din anul 2015 să realizăm sondarea zonei adiacente
edificiului în vederea stabilirii zonelor conexe ale acestuia, precum şi modalitatea în care se realiza
aprovizionarea cu apă, respectiv modalitatea în care se realiza drenajul apei reziduale.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2012, p. 127-130, nr. 70; CCA, 2013, p. I I 7-118, nr. 59; CCA,
2014, p. 126-127, nr. 80
V. MICIA/Mintia, corn. Veţel, jud. Hunedoara; Sector NE amfiteatru; MCDR, MNIR; Paul Damian
(responsabil ştiinţific), Mihaela Simion (responsabil sector), Decebal Vleja, Ionuţ Bocan - MNIR; Marius
Barbu-MCDR
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PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIILE 2013-2014.

Reluarea cercetărilor sistematice s-a petrecut începând cu campania 2013. Obiectivele proiectului de
cercetare pentru perioada 2013-2017 în ceea ce priveşte sectorul MNIR sunt:
• rafinarea informaţiilor referitoare la topografia istorico-arheologică a Miciei (realizarea unei noi ridicări
topografice mai acurate, inclusiv cu localizarea şi cartarea vechilor cercetări);
• rafinarea informaţiilor pentru stabilirea unui model stratigrafic al sitului;
• continuarea investigaţiei arheologice în Sectorul Est Amfiteatru;
• începerea unui sector în partea de vest a castrului;
• sondaje pentru stabilirea stratigrafiei în interiorul castrului, inclusiv în zona de fortificare;
• evaluarea stării monumentelor deja cercetate în vederea stabilirii priorităţilor pentru conservare,
restaurare şi punere în valoare;
• identificare vestigiilor miniere din zona imediat învecinată sitului.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIILE 2013-2014:

2013 - A fost deschis un nou sector de cercetare denumit convenţional NE Amfiteatru, în funcţie de
poziţionarea sa faţă de amfiteatrul de la Micia. Au fost identificate şi cercetate un număr de 30 de complexe
arheologice datate în epocă romană, precum şi un nivel corespunzator amenajării zonei în perioadă modernă
- contemporană constând într-un drum de deservire agricol. Pe baza rezultatelor cercetării din această
campanie se pot formula o serie de consideraţii stratigrafice care vin să îmbogăţească şi să rafineze
cunoştinţele actuale despre evoluţia aşezării civile de la Micia de-a lungul epocii romane. Astfel, a fost
identificat un nivel corespunzător celei de-a doua jumătăţi a sec. III p. Chr., cu două faze disticte. Cercetarea
s-a oprit pe un nivel de distrugere ce suprapune nivelul corespunzător sec. II p. Chr., semnalat şi de
cercetările anterioare şi pus în legătură cu distrugerea Miciei în timpul războaielor marcomanice. Complexele
cercetate constau în două locuinţe, surprinse parţial, cu podele din mortar, suprapuse de nivelul de distrugere,
o serie de gropi, o vatră, elemente constitutive ale unui edificiu de mari dimensiuni aflat în imediata
vecinătate, precum şi o structură, delimitată de un şanţ sigilat în antichitate, peste care au fost depuse capete
de ierbibore.
• 2014 - A continuat investigaţia arheologică în sectorul NE Amfiteatru, finalizandu-se cercetarea celor 30
de complexe identificate anul anterior. S-a extins aria de cercetare către est, prin două casete de 4 x 4 m. În
zona cercetată anterior, a fost identificat primul nivel de ocupare a spaţiului în epocă romană, constând în
locuinţe şi amenajări realizate din lemn, fiind identificată o structură din perioada anterioară (preistorie). Au
fost puse în evidenţă complexe şi amenajări datate în următoarele perioade istorice: perioada sec. VII-IX p.
Chr., perioada sec. IV-V p. Chr., perioada romană şi au fost identificate doar indicii ale prezenţei unei
structuri anterioare epocii romane (preistorie).
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2014, p. 87, nr. 55
•

VI. OSTROV, jud. Constanţa, Ostrov (Durostorum) - Ferma 4; MNIR; Paul Damian (responsabil ştiinţific),
Adela Bâltâc, Christina Ştirbulescu Virgil Apostol (arhitect), Eugen Paraschiv, Ioana Grigore - MNIR; Mihai
Dima (numismat) - Banca Naţională a României; Dragomira Boeva-Kancheva
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIILE 2009-2014: Din anul 1997 a început cercetarea
exhaustivă a aşezării romane localizată în punctul Ferma 4, fiind identificate până acum trei clădiri de
dimensiuni mari, dintre care una cu funcţionalitate termală. Obiectivele campaniilor arheologice 2009-2014
au fost: continuarea investigaţiilor la două dintre clădiri, edificiul termal şi edificiul nr. 3, urmărindu-se
problemele legate de planimetria acestora, dar şi relaţia stratigrafică dintre cele trei obiective. Cele mai
importante elemente urmărite au fost identificarea limitei de est a edificiului termal şi a limitelor de nord şi
est ale edificiului nr. 3. De asemenea, a continuat cercetarea unor complexe identificate anterior (traseul unor
conducte, gropi de extragere a lutului etc.) sau a unora noi (rigole, locuinţe medievale etc.).
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CAMPANIILE 2009-2014:
2009 - Edificiul termal: investigaţiile din zona estică au adus noi indicii despre limita de est şi nord a
edificiului. Au fost surprinse noi detalii constructive ale cele două conducte din tuburi ceramice (identificate
anterior) şi a fost descoperit un nou traseu de conductă. Edificiul nr. 3: investigaţiile au adus noi detalii legate
de limita de est a clădirii, precum şi noi evidenţe despre porticul identificat la nord.
• 20 IO- Edificiul termal: a fost surprinsă joncţiunea dintre zidurile limită de sud şi est; s-a constatat că parte
estică a edificiului este demantelată la un moment dat, apoi „nivelată" cu pământ galben şi reutilizată în alte
•

484

CERCETĂRI

ARHEOLOGICE SISTEMATICE 2009-2014

scopuri constructive (rigole, conducte de apă etc.). Edificiul nr. 3: noi evidenţe despre planimetria porticului
identificat în zona nordică a edificiului, printre care traseul zidului limită de est (Z40), noi trasee de ziduri,
care indică existenţa unei anexe pe latura estică, o nouă bază de coloană din portic, un bazin rectangular
adosat zidului Z40, construit din cărămizi legate cu mortar şi finisat la interior cu mortar hidrofug. Evidenţele
indică o datare a edificiului din urmă la sfărşitul sec. III şi începutul sec. IV şi, totodată, dezafectarea unei
părţi din edificiul termal pentru construirea lui.
• 2011 - Edificiul termal: au fost obţinute noi detalii constructive despre limita de est şi despre zidurile care
compartimentează zona estică a edificiului, precum şi despre stratigrafia zonei. A continuat investigarea
traseului conductelor, unele dintre ele purtând ştampila legiunii XI Claudia. Edificiul nr. 3: din porticul ce se
întinde la nord, a mai fost surprinsă o bază de coloană, ridicând numărul bazelor identificate la cinci (trei în
zona estică şi două în zona centrală). Au fost surprinse elementele constructive ale substrucţiei nivelului de
funcţionare a porticului. Din anexa estică a mai fost cercetată o porţiune dintr-un nou zid.
• 2012 - Edificiul termal: a continuat cercetarea complexelor apărute în zonă după dezafectarea acestei părţi
a clădirii, cum ar fi traseul conductelor (care continuă spre nord) şi o groapă menajeră, apărută, cel mai
probabil, odată cu demantelarea zidurilor edificiului termal. Edificiul nr. 3: cercetările au pus în evidenţă
faptul că atât porticul, cât şi anexa de est continuă spre nord, nefiind surprinsă încă limita nordică a acestei
clădirii. A mai fost surprinsă o porţiune dintr-o nouă bază de coloană şi a continuat cercetarea gropilor
identificate la est de edificiu.
• 2013 - Edificiul nr. 3: cercetările s-au concentrat în zona porticului şi a anexei, ambele continuând spre
nord. Prin desfiinţarea unor martori au fost cercetate în întregime două baze de coloană identificate în
campaniile precedente, de asemenea în profilul de vest al casetei C22 se mai observă o nouă bază, ceea ce
ridică numărul total al bazelor de coloană cercetate din întreg porticul la şapte. A mai fost identificat şi
cercetat un nou bazin, aflat într-o stare de conservare foarte precară, fiind dezafectat încă din antichitate. Au
mai fost făcute observaţii asupra nivelului de călcare din zona porticului. La est de edificiu a continuat
cercetarea unor complexe care continuă din zona estică a edificiului termal, printre acestea se numără traseul
unei conducte, câteva gropi menajere, fiind identificată o rigolă şi un fragment dintr-un pavaj din cărămizi, a
căror funcţionalitate nu este cunoscută încă.
• 2014 - Edificiul nr. 3: cercetările s-au concentrat tot în zona porticului, fiind identificate şi cercetate încă
două bazine, situate între bazinele nr. I şi 2, construite în aceeaşi manieră cu precedentele. Au fost surprinse
noi detalii legate de nivelul de funcţionare a porticului (atât substructura sa, cât şi cărămizi din pavaj). A
continuat cercetarea unor gropi din zona celor două edificii.
Este de menţionat faptul că pe parcursul campaniilor 2009-2014 a fost recoltat un bogat şi variat
material arheologic (material numismatic, obiecte de podoabă, material ceramic divers, obiecte din sticlă,
teracote, materiale din bronz şi fier etc.) care contribuie la cunoaşterea nivelului de dezvoltare a aşezării şi,
totodată, reprezintă un bogat material de patrimoniu. Bazinele au fost protejate cu burete, folie şi pământ, iar
celelalte complexe cu folie, saci cu pământ şi pământ rezultat din săpătură.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2010, p. 132, nr. 49; CCA, 2011, p. 93-94, nr. 42; CCA, 2012, p.
93-94, nr. 51; CCA, 2013, p. 96-97, nr. 45; CCA, 2014, p. 98-99, nr. 61
VI. ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA/Sarmizegetusa, corn. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara; Capitoliu,
Templul zeilor palmyreni; UBB, MNIT, MCDR, MNIR; Ioan Piso (responsabil ştiinţific) - UBB; Ovidiu
Ţentea (responsabil de sector) - MNIR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ŞI REZULTATE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIILE 2010-2011: Principalele obiective
cercetate în aceşti ani au fost capitoliul şi templul zeilor palmyreni. Ambele clădiri sunt situate în centru
oraşului roman: prima pe latura vestică a Forum novum. iar edificiul de cult al zeilor palmyreni, în
proximitatea vestică a Forului lui Traian (Forum vetus). Capitoliul a fost cercetat integral în trei campanii
(2007, 2008, respectiv 20 I O), fiind puse în valoare principalele elemente constructive. Edificiul de cult al
zeilor palmyreni (denumit convenţional templum) a fost cercetat parţial în campaniile din 2007, 2008, 2010,
respectiv 2011. Cele mai importante descoperiri sunt cele epigrafice, prin care a putut fi făcută legătura dintre
edificiu şi comunitatea palmyriană de la Sarmizegetusa, respectiv a unui domus cu pereţi acoperiţi cufresca,
suprapus de clădirea construită de palmyreni. Cercetări arheologice recente în cadrul sitului de la Ulpia
Traiana Sarmizegetusa, începute în anul 2007, au dus la descoperirea unui edificiu de cult care mărginea spre
vest forul lui Traian şi spre nord forul lui Antoninus Pius. Templul propriu-zis constă dintr-un podium (o
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platformă

extrem de solidă) din piatră de râu legată cu mortar şi praf de cărămidă. Acest podium este un
patrulater cu latura de 8,50 m, având o diferenţă de nivel faţă de curtea din faţă de circa 2 m. Intrarea se făcea
pe latura estică, printr-o serie de trepte de marmură, iar în faţa acestora se afla altarul. Templul era construit
pe podium şi avea în faţă patru coloane corintice (tetrasty/os). Au fost identificate cantităţi impresionante de
marmură - trepte, plăci pentru placarea pereţilor, fragmente de fusuri de coloană şi de capiteluri corintice,
reliefuri votive - şi o mulţime de fragmente de inscripţii. Inscripţia de pe o placă de marmură atestă un
monument închinat probabil triadei Bel, Malagbel şi larhibol în sănătatea împăratului Alexander Severus
(222-235). O altă inscripţie atestă un colegiu de adoratori ai zeului Malagbel, iar o a treia atestă o altă
divinitate palmyriană, numita larhibol.
Pentru perioada 2014-2016 sunt preconizate activităţi de cercetare de teren non-invazive în cadrul proiectului
CERES - Centru pentru valorizarea proiectelor cultural-ştiinţifice în arheologie, PN-ll-PT-PCCA-2013-40495.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2011, p. 120-124, nr. 58; CCA, 2012, p. 118-126, nr. 67

C. SITURI MEDIE VALE
I. ORAŞUL DE FLOCl/Giurgeni, jud. Ialomiţa; MNlR; MJl, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice,
Bucureşti; Anca Păunescu (responsabil ştiinţific), Irina Ene - MNIR; Gheorghe Matei - MJI; Dana Mihai INMI
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIILE 2009:

dezvelirea şi conservarea fundaţiilor Bisericii nr. 2 de pe grindul I;
continuarea cercetării grindului 6 între Biserica nr. I şi edificiul cu contraforţi.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE: Anul 2009 a fost ultimul în care cercetarea
arheologică sistematică a fost coordonată de către MNIR. După această campanie arheologică, MNIR nu a
mai participat la cercetarea de teren. În această campanie, pe grindul I au fost puse în evidenţă fundaţiile
Bisericii nr. 2, cu plan treflat, care au fost conservate. Pe grindul 6 a fost descoperită o locuinţă incendiată cu
podea din lut, şanţ de bârne, gropi de par, o amenajare de vatră şi gropi menajere. Materialul arheologic
recoltat a constat în: monede turceşti din sec. XVI, pipe din lut, fragmente ceramice şi fragmente osteologice.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 20 I 0, p. 68, nr. 25

•
•

II. HUNEDOARA, jud. Hunedoara, Dealul Sânpetru; MNIR, Muzeul Castelul Corvinilor (Hunedoara), MB;
Silviu Oţa (responsabil ştiinţific) - MNIR; Cristian Roman - Muzeul Castelul Corvinilor; Valeriu Sîrbu MB
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRILOR DIN CAMPANIA 2013: S-a urmărit cercetarea traseului incintei
dacice, spre vest, precum şi a locuirii din interiorul fortificaţiei din perioadele: modernă, medievală, dacică şi
epoca bronzului.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE EFECTUATE CAMPANIA 2013: Din lipsa finanţării nu am reuşit decât
să identificăm cu aproximaţie traseul incintei dacice şi câteva gropi săpate în stâncă, care conţineau artefacte
dacice. De asemenea, a fost descoperită ceramică de epoca bronzului, medievală şi modernă. Se adaugă
câteva piese de metal şi pastă de sticlă.
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE PREVENTIVE 1 (2009-2014)
CERCETĂRI ARHEOLOGICE PREVENTIVE OCAZIONATE DE DEMAREAREA UNOR MARI PROIECTE
DE INFRASTRUCTURĂ

A.

I. AUTOSTRADA AJ: BUCUREŞTI - BRAŞOV, Tronson Bucureşti - Moara Vlăsiei (km 0--19+500); 20092011; Creţuleasca, corn. Ştetăneştii de Jos, jud. Ilfov, punct: Valea Pasărea (km 7+900-8+ 175); MNIR; Paul
Damian (responsabil ştiinţific), Adela Bâltâc, Ionuţ Bocan, Corina Borş, Sorin Cleşiu, Emil Dumitraşcu, Irina
Ene, Cătălin Lazăr, Cătălina Neagu, Sorin Oanţă-Marghitu, Alexandru Raţiu, Andra Samson, Ovidiu Ţentea,
Decebal Vleja, Gabriel Vasile (antropolog), Maria Beldiman, Alexandru Ciornei, Silviu Edmond Ene, Ioana
Grigore, Vasile Opriş, Laura Şendrea, Alis Ştetănescu - MNIR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Obiectivul principal l-a constituit cercetarea preventivă a terenului
aflat pe traseul autostrăzii A3, Bucureşti - Braşov (tronson Bucureşti - Moara Vlăsiei), în scopul întocmirii
documentaţiilor necesare pentru derularea procedurii de descărcare de sarcină arheologică.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Situl arheologic Creţuleasca era cunoscut anterior dintr-o serie de
semnalări succinte în diverse surse documentare. Lucrările de construire a autostrăzii A3, Bucureşti - Braşov
(tronson Bucureşti - Moara Vlăsiei) au afectat parţial zona extrem estică a sitului, situat pe terasa dreaptă a
văii Pasărea, la circa I 00-150 m V-NV de cimitirul actual al satului Creţuleasca. Cercetările arheologice
preventive, efectuate începând cu primăvara anului 2009, de-a lungul a trei campanii, au confirmat prezenţa
substanţială a vestigiilor arheologice în acest areal, de vreme ce în total au fost identificate şi investigate
exhaustiv peste 400 de complexe de locuire din diverse epoci istorice, dar şi o necropolă medievală cu 275 de
morminte distribuite pe o suprafaţă de circa 2,50 ha, între km 7+900 şi km 8+250 ai autostrăzi A3. Pentru
cercetarea în integralitate a vestigiilor din zona estică a sitului amintit au fost deschise opt mari unităţi de
cercetare în suprafaţă, iniţial păstrându-se martori stratigrafici care ulterior au fost demontaţi. Pe întreaga
porţiune cercetată, datorită termenelor contractuale, dar ţinând seama şi de observaţiile stratigrafice,
decaparea s-a efectuat mecanic utilizând două tipuri de excavatoare, ambele având cupă lisă (de taluz), fapt
care a permis obţinerea unor răzuieli cu acurateţe suficientă pentru a identifica şi delimita complexele. A fost
investigată întreaga suprafaţă cu vestigii arheologice afectată de construirea autostrăzi, epuizând întreaga
zonă de est a sitului arheologic inclus în Lista Monumentelor Istorice şi Repertoriul Arheologic Naţional. Au
fost descoperite complexe din diferite perioade: neolitic, sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului,
Hallstatt timpuriu, Latene, perioada medievală timpurie (complexe datate în perioada Dridu), medieval târziu
(aşezare şi necropolă), complexe din perioada contemporană, respectiv 117 complexe a căror datare este încă
incertă. Complexele arheologice au avut funcţiuni diverse (gropi, vetre, locuinţe de suprafaţă, construcţii
adâncite cu cuptor cruţat sau săpat în peretele gropii, cuptoare cu groapă de acces, gropi de extragere a
lutului, transformate ulterior în gropi menajere etc.). Este de remarcat faptul că toate complexele de locuire
cercetate sunt distribuite aproape uniform pe întreaga suprafaţă a traseului viitoarei autostrăzi. Putem, astfel,
considera că săpătura efectuată în cele trei campanii reprezintă în fapt o secţiune {„magistrală") N-S,
reprezentativă, printr-un sit care ocupă o suprafaţă impresionantă atât spre est (pe terasă, către sat, unde în
2009 au fost găsite schelete care aparţin unei alte necropole medievale sau, poate, unei alte porţiuni din
necropola cercetată exact pe traseul viitoarei autostrăzi), cât şi spre vest, de-a lungul întregului mal către
Tunari şi terasa râului Pasărea fiind identificate cuptoare (cum a arătat supravegherea arheologică realizată în
vara anului 2009, cu prilejul săpării unui şanţ pentru o conductă de gaze) şi de fragmente ceramice de tip
Dridu (descoperite în 2009 pe o suprafaţă mare de teren proaspăt arată, situată imediat la vest de traseul
viitoarei autostrăzi). Prin urmare, rezultatele cercetării de faţă pot constitui un punct de plecare pentru
viitoare săpături arheologice în cadrul cărora, sperăm, se va putea acorda o atenţie sporită stratului cenuşiu
decapat cu mijloace mecanice şi care, în consecinţă, vor completa imaginea „biografiei" acestui important sit.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 201 O, p. 252-253, nr. 116; CCA, 2011, p. 179-183, nr. 96;
CCA 2012, p. 283-284, nr. 161

1

Şantierele vor fi prezentate după următoarele criterii: denumire proiect; perioada în care s-a desfăşurat cercetarea;
localizare administrativă, denumire punct; instituţie organizatoare, instituţii partenere (unde este cazul); membrii
colectivului de cercetare şi instituţia de care aparţin; principalele descoperiri, referinţe bibliografice generale.
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II. AUTOSTRADA A2: BUCUREŞTI - CONSTANŢA I tronson Cernavodă - Constanţa (km 159+000-km

159+150); 2011-2012; Făclia, corn. Saligny, jud. Constanţa, punct: Valul mare de pământ (km 159+000159+150); MNIR, IAB; Oana Damian (responsabil ştiinţific)- IAB; Eugen Paraschiv-Grigore, Mihai Vasile,
Andra Samson, Ioana Paraschiv-Grigore, Daniel Ene, Florentin Munteanu - MNIR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Construirea autostrăzii Bucureşti - Constanţa, în special a
tronsonului Cernavodă - Medgidia, km l 59+000-159+ 150, a afectat traseul fortificaţiei liniare valul mare de
pământ pe un segment de circa 100 m, situat la sud-vest de localitatea Făclia şi la vest de punctul Gura
Ghermelelor, în primii 7 km vestici ai valului, amplasat într-o zonă mărginită la nord de o râpă naturală
adâncă, ce pare să fi completat complexul din punctul de vedere al fortificării. Cercetarea arheologică
preventivă, desfăşurată în campaniile 2011-2012, şi-a propus punerea în evidenţă a părţilor constitutive ale
complexului fortificat reprezentat de valul mare de pământ, precum şi identificarea unor elemente care să
poată contribui la încadrarea sa cronologică strictă şi, implicit, la atribuirea sa unei forţe politico-militare.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Prin însumarea datelor oferite de cercetările din campaniile 20112012 la sud de localitatea Făclia, corn. Saligny, jud. Constanţa, au fost obţinute următoarele informaţii
referitoare la structura fortificaţiei liniare valul mare de pământ: lăţimea întregului complex în momentul
construcţiei era cuprinsă între 30 şi 36 m, din care şanţul nordic are deschiderea cuprinsă între 4 şi 6,70 m,
adâncimea fiind de 3-3,60 m, iar şanţul sudic, săpat la 5-7 m distanţă de val, are lăţimea cuprinsă între 3,60
şi 6,50 m, iar adâncimea sa variază între 2 şi 3,90 m; înălţimea actuală a valului este cuprinsă între 2 şi 2,90
m; adâncimea iniţială a şanţului din faţa valului, deci nordic, şi înălţimea păstrată a valului totalizează între 8
şi 10,40 m. Se remarcă adaptarea constructorilor la particularităţile terenului în zona respectivă a traseului
valului, în sensul opţiunii lor pentru o lărgime şi o adâncime mai mici ale şanţului nordic, calitatea de
obstacol în faţa atacatorilor fiind suplinită în cazul acesta de râpa naturală adâncă şi abruptă aflată la nord de
val, iar rolul şanţului nordic devenind, în cazul de faţă, în mai mică măsură defensiv, cât dictat de necesitatea
obţinerii de pământ pentru înălţarea rambleului, ceea ce explică şi adâncimea mult mai mare a şanţului sudic.
Datele tehnice (lăţimea şi adâncimea şanţurilor, varietatea aspectului lor - forma de „U'', de „V'', de trapez cu
baza mică în partea inferioară), oarecum deosebite de cele deja cunoscute privind maniera de edificare a
fortificaţiei liniare reprezentate de valul mare de pământ, date tehnice diferite inclusiv la nivelul cercetării de
teren în cauză, dar variind între anumite limite, reprezintă un argument în favoarea ideii unui act de
fortificare fără un proiect prestabilit, urmând o configuraţie a terenului variată, la care s-a adaptat, în care
rolul elementului uman care a contribuit la punerea în operă a lucrării a fost extrem de important. În privinţa
încadrării cronologice, elementele descoperite, ceramica din nivelul vegetalului antic, reprezentând nivelul de
construcţie al valului, ca şi descoperirile ceramice şi de armament din şanţurile fortificaţiei, pledează pentru
atribuirea valului epocii medievale, respectiv sec. IX-X, cu accent pe primul veac amintit. Din punctul de
vedere al atribuirii fortificaţiei, ne situăm, prin raportare la teoriile istorice vehiculate, pe poziţia apartenenţei
complexului fortificat, reprezentat de valul mare de pământ, la realităţile istorice, politice şi militare ale
primului ţarat bulgar.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2013, p. 216-217, nr. 121
III. CENTURA DE OCOLIRE DEVA - ORĂŞTIE; 2011
a) Diagnostic arheologic pe traseul centurii de ocolire Deva - Orăştie (km 0+000-32+500), traseul centurii
de ocolire Deva - Orăştie (km 0+000-32+500), jud. Hunedoara; MNIR, Directia Judeţeană pentru Cultură şi
Patrimoniu Naţional Hunedoara; Paul Damian (responsabil ştiinţific), Ionuţ Bocan, Emil Dumitraşcu,
Cătălina Neagu, Eugen Marius Paraschiv-Grigore, Decebal Vleja, Silviu Edmond Ene, Ioana ParaschivGrigore - MNIR; Angelica Bălos - DJCPN Hunedoara
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Principalele obiective ale lucrărilor de diagnostic arheologic
intrusive efectuate, în perioada aprilie - iunie 2011, între km 0+000-32+500, pe traseul centurii ocolitoare
Deva - Orăştie (parte a Autostrăzii A 1), au fost identificarea şi delimitarea zonelor cu potenţial archeologic.
Pornind de la rezultatele acestora, a fost realizată estimarea privind colectivele de cercetare ştiinţifică şi
numărul de muncitori necalificaţi, precum şi utilajele şi timpul necesare pentru efectuarea viitoarelor
cercetări arheologice preventive pe traseul acestui tronson de autostradă.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: În perioada aprilie - iunie 2011, pe tronsonul Deva - Orăştie au
fost realizate cu utilaje mecanice (patru buldoexcavatoare, dotate cu lamă de taluz), 650 de secţiuni de
sondaj, cu dimensiuni (cuprinse între 6-1 O x 2 m) şi orientări variabile, în funcţie de configuraţia terenului.

494

CERCETĂRI ARHEOLOGICE PREVENTIVE 2009-2014

Fiecare secţiune de sondaj a fost înregistrată într-un format standard (fisă descriptivă, fotografie digitală,
ridicare topografică în coordonate STEREO 70). În cazul secţiunilor de sondaj unde au fost descoperite
complexe arheologice au fost realizate desene arheologice (plan/profil) şi fotografii, fiind prelevat materialul
arheologic. Astfel, pentru tronsonul cuprins între km 0+000-32+500, pe baza observaţiilor obţinute, au fost
identificate şi delimitate 13 situri arheologice, după cum urmează:
•
Romos - bretea Orăştie (km O): au fost identificate complexe arheologice încadrate din punct de vedere
cronologic în epoca bronzului (culturile Wietenberg şi Noua);
•
Gelmar I - Barcsi (km I +580-1 +650): au fost identificate complexe arheologice încadrate din punct de
vedere cronologic în prima epocă a fierului (Hallstatt);
•
Gelmar II (km I +850-2+050): au fost identificate complexe arheologice încadrate din punct de vedere
cronologic în cea de-a doua epocă a fierului (Latene) şi epoca romană;
•
Pricaz - Dig (km 4+600-5+ 150): au fost identificate complexe arheologice încadrate din punct de
vedere cronologic în a doua epocă a fierului (Latene);
•
Pricaz (km 6+700-7+100): au fost identificate complexe arheologice încadrate din punct de vedere
cronologic în perioada medievală (sec. IX-XII) şi epoca modernă;
•
Pricaz - Valea Siteşului (km 8+350-8+780): au fost identificate complexe arheologice încadrate din
punct de vedere cronologic în epoca bronzului (cultura Wietenberg) şi perioada medievală (sec. IX-XII);
•
Turdaş - la luncă I la Gară (Turdaş I - Turdaş II) (km I 1+060-12+450): au fost identificate
complexe arheologice încadrate din punct de vedere cronologic în perioada neolitică şi eneolitică (cultura
Starcevo-Criş, Turdaş, Petreşti, Coţofeni), a doua epocă a fierului (Latene) şi perioada romană;
•
Spini (km 12+450-13+200): au fost identificate complexe arheologice încadrate din punct de vedere
cronologic în perioada neolitică, a doua epocă a fierului (Latene) şi perioada romană;
•
Simeria Veche - Ferma /AS (km 16+150-16+500): au fost identificate complexe arheologice încadrate
cronologic în epoca bronzului, epoca romană şi perioada medievală timpurie;
•
Uroi - Pod Mureş (km 18+800-19+380): au fost identificate complexe arheologice încadrate din punct
de vedere cronologic în cea de-a doua epocă a fierului (Latene), epoca romană, perioada post-romană (epoca
migraţiilor) şi perioada medievală timpurie;
•
Uroi - Sigheti (km 20+293-20+506): au fost identificate complexe arheologice încadrate din punct de
vedere cronologic în epoca bronzului, prima epocă a fierului (Hallstatt) şi perioada medievală timpurie;
•
Şoimuş I (km 29+ 750-30+ 300): au fost identificate complexe arheologice încadrate din punct de vedere
cronologic în perioada neolitică, epoca bronzului, epoca fierului (Hallstatt şi Latene), epoca romană, perioada
post-romană (epoca migraţiilor) şi perioada medievală timpurie;
•
Şoimuş II (km 3 I +850-32+200): au fost identificate complexe arheologice încadrate din punct de
vedere cronologic în perioada neolitică, epoca bronzului, cea de-a doua epocă a fierului (Latene), perioada
post-romană (epoca migraţiilor) şi perioada medievală timpurie.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2012, p. 278-279, nr. 155
b) Gelmar, oraş Geoagiu, jud. Hunedoara, punct Gelmar II (km I +850-2+050); 2011; MNIR; Paul Damian
(responsabil ştiinţific), Ionuţ Bocan, Emil Dumitraşcu, Cătălina Neagu, Eugen Marius Paraschiv-Grigore,
Decebal Vleja, Ioana Paraschiv-Grigore - MNIR.
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Obiectivele campaniei de cercetare arheologică preventivă au
constat atât în identificarea şi cercetarea integrală a complexelor arheologice de pe terenul pe care se va
realiza investiţia, cât şi prelevarea tuturor artefactelor descoperite. Astfel, obiectivul principal al echipei de
specialişti a constat în cercetarea exhaustivă a tuturor vestigiilor situate în zona afectată direct de lucrările de
construire a autostrăzii, dar şi identificarea altor zone cu potenţial arheologic situate în imediata vecinătate dar în afara - traseului acesteia.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Situl de la Gelmar, punct Gelmar II este amplasat în lunca
inundabilă a râului Mureş, la aproximativ 2 km nord de DN 7 (E 68) şi 500 m vest de DJ 705. Situl a fost
identificat şi delimitat în urma diagnosticului intrusiv realizat în primăvara anului 2011 de către o echipă a
MNIR, pe traseul viitoarei Autostrăzi A I, tronson Orăştie - Deva. În perioada 6 iunie - 8 iulie 2011, între
km I +850-2+050 ai autostrăzii amintite, a fost cercetată exhaustiv zona afectată de construirea acesteia în
raport cu situl arheologic Gelmar II. Pentru cercetarea acestui sit arheologic au fost deschise 19 suprafeţe, cu
dimensiuni şi orientări variabile, fiind decapată cu utilaje mecanice o suprafaţă de 9535 m2. Au fost
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identificate şi cercetate integral 35 de complexe arheologice, încadrabile din punct de vedere cronologic în
perioada Latene şi epoca romană. Complexele arheologice încadrabile din punct de vedere cronologic în
perioada Latene sunt reprezentate de o locuinţă adâncită şi diverse gropi. De asemenea, a fost cercetată o
clădire din perioada romană (sec. II p. Chr.), de formă rectangulară (E 1), care suprapune locuinţa (Cx 17)
din perioada Latene.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2012, p. 286-287, nr. 165
IV.I. AUTOSTRADA Al, Orăştie- Sibiu, km o+000--82+100, loturile 1-4; etapa de diagnostic arheologic; 2011.
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Obiectivele diagnosticul arheologic efectuat în perioada august-

decembrie 2011, între km 00+000-82+ I 00 ai autostrăzii A 1, Orăştie - Sibiu, tronsoanele Orăştie - Sebeş,
Sebeş - Cunţa, Cunţa - Sălişte, Sălişte - Sibiu, au constat în identificarea şi delimitarea zonelor cu potenţial
arheologic.
a) Autostrada A I, Orăştie - Sibiu, Lot I (Orăştie - Sebeş), km 0+000-24+110,jud. Alba, jud. Hunedoara;
MNIR; Paul Damian (responsabil ştiinţific), Ionuţ Bocan, Emil Dumitraşcu, Daniel-Lucian Ene, Silviu Ene,
Marius Streinu - MNIR.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: În perioada octombrie-decembrie 2011, au fost realizate 663 de
sondaje arheologice pe întreaga suprafaţă de teren accesibil, în perimetrul ce urma să fie afectat de
construcţia Lotului 1 al Autostrăzii A 1, Orăştie-Sibiu. Sondajele au avut dimensiuni şi orientări variabile, în
funcţie de configuraţia terenului, fiind utilizate două utilaje de tip buldoexcavator, dotate cu lamă de taluz.
Amplasarea secţiunilor de sondaj a fost realizată în funcţie de relief, fiind dispuse atât perpendicular, cât şi
paralel faţă de axul autostrăzii. Sondajele arheologice au pus în evidenţă existenţa a 11 situri arheologice şi
anume:
• Sit I - Romos, corn. Romos, jud. Hunedoara, punct Sârba I Valea Vaideilor (km 3+750-3+950) - zonă de
habitat datând (probabil) din epoca bronzului;
• Sit 2 - Aurel Vlaicu, oraş Geoagiu, jud. Hunedoara, punct Obreza (km 4+900-5+ 150) - zonă de habitat
datând din epoca bronzului;
• Sit 3 - Şibot 1, corn. Şibot, jud. Alba (km 8+450-8+600) - zonă de habitat datând (probabil) din epoca
bronzului;
• Sit 4 - Şiboi 2, corn. Şibot, jud. Alba, punct Cânepişte (km 8+650-8+950) - zonă de habitat datând din
perioada medievală;
• Sit 5 - Şiboi 3, corn Şibot, jud. Alba, punct În Obrej (km 9+650-1O+150) - posibile urme de locuire din
epoca Latene şi o zonă de habitat datând din epoca romană;
• Sit 6 - Balomiru de Câmp, corn. Şibot, jud. Alba, punct Pârâul Sărăţii (km 11+250-11+600) - zonă de
habitat datând din perioada romană;
• Sit 7 - Tărtăria 1, corn. Sălişte, corn. Alba, punct Podul Tărtăriei vest/Valea Rea (km 14+100-14+500)zonă de habitat datând (probabil) din epoca bronzului;
• Sit 8 - Tărtăria 2, corn. Sălişte, corn. Alba, punct Podul Tărtăriei est (km 15+100-15+300) - urme de
locuire din perioada Latene şi epoca romană;
• Sit 9 - Pianu de Jos 1, corn. Pianu, jud. Alba, punct Lunca Pârâului (km 20+550--20+870) - vestigii de
locuire datând din perioada neolitică, epoca bronzului şi epoca medievală;
• Sit 10 - Pianu de Jos 2, corn. Pianu, jud. Alba, punct Podei (km 21 +200-21 +400) - zonă de habitat
datând perioada neolitică;
• Sit 11 - Pianu de Jos 3, corn. Pianu, jud. Alba, punct Sibişeni - Dealul Liştii (km 21 +500-21 +800) vestigii de locuire datând din epoca bronzului.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2012, p. 280, nr. 156
b) Autostrada A I, Orăştie - Sibiu, Lot 2 (Sebeş - Cunţa), km 24+ 110-43+855, jud. Alba; MNIR, MNUAI;
Paul Damian (responsabil ştiinţific), Alexandru Bădescu, Eugen Paraschiv-Grigore, Marius Streinu - MNIR;
Constantin Inel - MNUAI; Matei Drâmbăreanu -DCPN Alba.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Diagnosticul pe lotul 2 (Sebeş - Cunţa) km 24+ 110-43+855 s-a
desfăşurat în perioada septembrie-noiembrie. Au fost executate 695 de sondaje arheologice pe întreaga
suprafaţă de teren accesibil, în perimetrul ce urma să fie construită secţiunea 2 din Autostrada A I, Orăştie Sebeş. Sondajele au avut dimensiuni variabile (3-8 x 1,80 m), în funcţie de relief, fiind dispuse perpendicular
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pe margini şi longitudinal pe axul autostrăzii. În urma efectuării sondajelor s-a constatat existenţa a patru
situri arheologice după cum urmează:
• Sit I - Glod Sebeş, mun. Sebeş, jud. Alba (km 26+990-27+ 120), la ieşirea din municipiul Sebeş şi
intrarea în sat Lancrăm - zonă de habitat datând din epoca bronzului;
• Sit 2 - Sebeş, mun. Sebeş, jud. Alba (km 29+850-30+090) - necropolă de incineraţie, cu resturile
cinerare depuse în urnă, datată preliminar în epoca bronzului, aparţinând cel mai probabil culturii
Wittemberg;
• Sit 3 - Pasul Pricopului, mun. Sebeş, jud. Alba (km 32+250-32+550) - zonă de habitat datând (probabil)
din epoca romană.
• Sit 4 - Rahău, sat Rahău, mun. Sebeş, jud. Alba (km 35+ 150-35+500) - zonă de habitat datând (probabil)
din perioada romană (sec. 11-lll), dar mai ales din perioada medievală.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2012, p. 280-281, nr. 157
c) Autostrada A I, Orăştie - Sibiu, Lot 3 (Cunţa - Sălişte), km 43+800-65+965, jud. Alba, jud. Sibiu; MNIR,
ULB, MNB Sibiu; Paul Damian (responsabil ştiinţific), Adela Bâltâc, Irina Ene, Mihai Gabriel Vasile, Daniel
Ene, Silviu Edmon Ene - MNIR; Zeno Karl Pinter - ULBS; Claudia Urduzia - MNB Sibiu
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Evaluarea potenţialului arheologic a constat, pe lângă studiul
documentelor de arhivă şi a cercetării arheologice de tip perieghetic, şi în efectuarea a 496 de secţiuni de
sondaje, cu dimensiuni variabile (3-8 x 1,20 m), executate cu un utilaj de tip buldoxcavator cu lamă de taluz
(perioada septembrie-octombrie 2011). Trasarea secţiunilor s-a realizat în funcţie de relief acestea fiind
dispuse perpendicular pe margini şi longitudinal pe axul autostrăzii. Sondajele arheologice au pus în evidenţă
existenţa a cinci situri arheologice, după cum urmează:
• Sit I - Miercurea Băi, corn. Cunţa, jud. Alba (km 44+ 750--45+ I 00) - zonă de habitat datând din epoca
neolitică şi din epoca romană;
• Sit 2 - Valea Gârbovei, corn. Miercurea Sibiului, jud. Sibiu (km 49+400-49+550) - zonă de habitat
datând (probabil) din epoca Hallstattiană,
• Sit 3 - Mirecurea Sibiului 1, corn Miercurea Sibiului, jud. Sibiu (km 50+000-50+ 150) - zonă de habitat
datând din epoca neolitică,
• Sit 4 - Mirecurea Sibiului 2, corn Miercurea Sibiului, jud. Sibiu (km 51 +050-52+000) - zone de habitat
databile în epoca Hallstattiană şi medievală timpurie,
• Sit 4 - Apo/du de Jos, corn. Apoldu de jos, jud. Sibiu (km 53+930-54+ 150) - zonă de habitat datând din
epoca medievală timpurie.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2012, p. 281, nr. 158
d) Autostrada A I, Orăştie - Sibiu, Lot 4 (Sălişte - Sibiu), km 65+965-82+ 100, jud. Sibiu; MNB Sibiu,
MNIR; Sabin Adrian Luca (responsabil ştiinţific), Anca Niţoi, Adrian Georgescu, Claudiu Munteanu - MNB
Sibiu; Florentina Marţiş - MBT; Cătălina Mihaela Neagu, Ionuţ Bocan - MNIR
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: În perioada 8-23 august 2011 au fost efectuate mecanic (cu un
utilaj de tip buldoexcavtor cu lamă de taluz), 614 unităţi de săpătură cu dimensiuni şi orientări variabile, în
funcţie de configuraţia terenului. Dintre aceste unităţi de cercetare, 245 au fost realizate şi documentate (fişe
şi fotografii digitale) de către o echipă a MNIR. Sondajele arheologice au evidenţiat trei situri aheologice (A)
şi trei zone cu potenţial arheologic (8) după cum urmează:
Situri arheologice (A):
• Sit I - Cristian I, corn. Cristian, jud. Sibiu, punct Cristian (km 76+450-76+900) - structuri de habitat
încadrate cronologic în perioada neoliticului timpuriu (cultura Starcevo-Criş ),
• Sit 2 - Cristian li, corn. Cristian, jud. Sibiu, punct Cristian (km 76+ 150-76+325) - structuri de habitat
încadrate cronologic în două perioade: epoca fierului (Hallstatt/cultura Basarabi) şi perioada romană,
• Sit 3 - Cristian 111, corn. Cristian, jud. Sibiu, punct Cristian (km 74+ 150-74+600) - structuri de habitat
încadrate cronologic în două perioade: neolitic timpuriu (cultura Starcevo-Criş), epoca bronzului (cultura Noua).
Zone cu potenţial arheologic (8)
• Rusciori I, corn. Şura Mică, sat. Rusciori, jud. Sibiu, punct Rusciori (km 81+200-81+350). Au fost
descoperite fragmente ceramice, fără elemente certe de datare; cel mai probabil aparţin epocii bronzului sau
primei epoci a fierului.
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• Rusciori II, corn. Şura Mică, sat. Rusciori, jud. Sibiu, punct Rusciori (km 80+500-80+700). Au fost
descoperite fragmente ceramice, fără elemente certe de datare; cel mai probabil aparţin epocii bronzului.
• Sector Sălişte, corn Sălişte, jud. Sibiu (km 67+550-67+650)
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2012, p. 282, nr. 159; Muzeul Naţional Brukenthal, Bibliotheca
Brukenthal, nr. LX, Cercetările arheologice preventive de la Cristian (jud. Sibiu). Campania 2011. Raport de
cercetare preventivă. Diagnostic, p. 7-54
IV .2. AUTOSTRADA A I Orăştie - Sibiu, Lot I: Orăştie - Sebeş (km 00+000-24+ 11 O); etapa de cercetare
arheologică preventivă 2012.
a) Sit I: Romos, corn. Romos, jud. Hunedoara, punct Sârba/Valea Vaideilor, km 3+750-4+ 120; MNIR,
MCDR; Paul Damian (responsabil ştiinţific), Corina Borş, Emil Dumitraşcu, Marius Streinu, Florentin
Munteanu, Nico lae Stoica, Mihai Duca - MNIR; Cătălin Cristescu, Costin Ţuţuianu - MCDR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Cercetarea arheologică s-a desfăşurat în vara anului 2012, de-a
lungul a şase săptămâni. Investigaţiile arheologice au avut drept scop cercetarea integrală a vestigiilor
arheologice descoperite. Utilizând mijloace mecanice pentru decaparea în suprafaţă a zonei de interes
arheologic au fost identificate şi cercetate 70 de complexe arheologice, datând din perioada eneoliticului
târziu (eventual bronz timpuriu) şi a primei epoci a fierului (Hallstatt mijlociu).
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Au fost deschise 45 de unităţi de cercetare (secţiuni şi suprafeţe
de cercetare) de aproximativ 20 x 20 m pe toată lungimea şi lăţimea autostrăzii, fiind identificate şi cercetare
70 de complexe arheologice, între km 3+ 750-4+ 120. Între km 3+800-3+920 au fost cercetate 38 de
complexe arheologice din perioada eneoliticului târziu. 25 de complexe arheologice, încadrabile din punct de
vedere cronologic în perioada Hallstatt-ului mijlociu, au fost cercetate între km 3+920-4+ 120. Complexele
identifcate reprezintă urme ale unor locuiri preistorice, încadrabile în mai multe epoci. Astfel primul context
de locuire, din punct de vedere cronologic, este cel al locuinţelor semi-îngropate şi al gropilor din perioada
eneoliticului târziu. Acestea au fost identificate în zona de sud-vest a ariei cercetate. Al doilea context de
locuire este cel al locuinţelor semi-îngropate şi al gropilor de epocă hallstattiană. Locuinţele semi-adâncite au
fost încadrate tipologic pe baza formei şi a elementelor constructive (cuptoare de interior), iar cronologic au
fost încadrate pe baza materialului ceramic descoperit. Complexele arheologice erau grupate în zona de nordest a suprafeţei afectate de construcţia autostrăzii.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2013, p. 228, nr. 135
b) Sit 2: Aurel Vlaicu, oraş Geoagiu, jud. Hunedoara, punct Obreza, km 4+900-5+ 150; MNIR, MCDR;
Corina Borş (responsabil ştiinţific), Sebastian Dobrotă, Luciana Irimuş, Vlad Rumega - MNIR; Cătălin
Rişcuţa, Costin Ţuţuianu - MCDR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Obiectivele campaniei de cercetare arheologică preventivă, în
teren, au constat în stabilirea limitelor sitului (în special spre vest şi est), identificarea distribuţiei spaţiale, a
caracteristicilor şi elementelor constitutive ale structurilor arheologice, cât şi prelevarea tuturor artefactelor
şi ecofactelor descoperite, în raport cu natura sitului cercetat, afectat în partea superioară a depunerilor
arheologice de intervenţii antropice modeme. Astfel, prioritatea echipei de arheologi a constat în cercetarea
exhaustivă a tuturor vestigiilor delimitate în zona afectată direct de lucrările de construire a autostrăzii, dar şi
identificarea altor zone cu potenţial arheologic situate în imediata vecinătate - dar în afara - traseului
acesteia. Cercetările arheologice cu caracter preventiv, efectuate în vara anului 2012, de-a lungul a şase
săptămâni (iulie-august), au confirmat prezenţa substanţială a potenţialului arheologic semnalat anterior,
fiind identificate şi investigate exhaustiv 133 de complexe arheologice distribuite pe o suprafaţă de circa
1,75 ha, între km 4+900 şi km 5+ 150 ai traseului autostrăzii Al: Orăştie-Sibiu, tronson I (km O-km
24+000). În acest context a fost investigată exhaustiv - printr-o săpătură arheologică de tip „ open area
excava/ion" - o suprafaţă de 9521 m2, situată între reperele amintite, anume în ampriza acesteia cu o
deschidere de circa 70-75 m. Prin deschiderea a şapte secţiuni magistrale (S 001 -S 007 ) s-a putut observa
preliminar faptul că vestigiile arheologice se concentrau preponderent în zona cuprinsă între km 5+020 şi km
5+ 150; odată cu deschiderea suprafeţelor de cercetare (S 1-Sx 1) acest fapt a fost clar confirmat. Date fiind
caracteristicile şi distribuţia complexelor arheologice identificate a fost posibilă extinderea săpăturii
arheologice spre nord cu circa 15-20 m, dincolo de zona de impact propriu-zis a traseului viitoarei
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autostrăzi,

între km 5+020 şi km 5+ 150
construirea acestei căi rutiere.

până

la limita de proprietate

rezultată
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PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Au fost identificate şi cercetate 133 de complexe arheologice
(bordeie, gropi menajere, gropi de extracţie, resturi de strat de cultură). Aceste descoperiri indică existenţa
unei aşezări preistorice, cu un singur nivel de locuire, datând din perioada de tranziţie de la sfărşitul epocii
bronzului şi începutul epocii fierului. Este de remarcat numărul relativ mic de fragmente şi vase ceramice
descoperite şi gradul ridicat de fragmentaritate al acestora (cu excepţia a şase vase sparte pe loc), în
comparaţie cu o mare cantitate de fragmente osteologice animale (descoperite în inventarul a 2/3 din
complexele cercetate). Au mai fost descoperite câteva obiecte de bronz şi os, obiecte litice fragmentare
(unele dintre acestea utilizate pentru prelucrarea metalului). Între descoperirile ceramice sunt de notat o serie
de fragmente tipice culturii Noua (torţi cu buton), precum şi cele de ceramică neagră canelată, caracteristică
Hallstatt-ului timpuriu (cultura Găva), dar şi pentru grupul Band-Cugir.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2013, p. 211-212, nr. 115

c) Sit 4: Şibot, corn. Şibot, jud. Alba, punct Cânepişte, km 8+650-8+950; MNIR, MCDR; Paul Damian
(responsabil ştiinţific), Irina Ene, Andra Samson, Mihai Gabriel Vasile, Marius Streinu, Silviu Edmond Ene,
Mihai Duca - MNIR; Cristina Bodo, Gică Băeştean - MCDR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Lucrările de construire a autostrăzii au afectat zona nordică,
vestică şi sudică a sitului, ce se întinde pe malul stâng al râului Cugir, fiind intersectat de actualul drum DN7.
Cercetările arheologice preventive, efectuate începând cu primăvara anului 2012, şi-au propus să identifice
vestigiile arheologice medievale din acest areal, precum şi a unor elemente care să poată contribui la
încadrarea cronologică mai precisă a sitului.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: În cadrul aşezării medievale, din totalul de 300 de complexe
arheologice cercetate exhaustiv, au fost conturate şi cercetate, printre altele: 56 de locuinţe, patru gropi de
provizii, 144 de gropi menajere, 21 de făntâni, 32 de instalaţii de foc, patru morminte de inhumaţie şi un
drum medieval. Într-o descriere preliminară sumară putem spune că descoperirile din cadrul sitului medieval
de la Şibot-Cânepişte se încadrează în categoria structurilor de habitat rural, databile în trei perioade
cronologice. Astfel, primul context de locuire al aşezării, din punct de vedere cronologic, este cel al sec. XII.
Aceasta este reprezentat de o serie de gropi menajere şi locuinţe adâncite, specifice perioadei. Materialul
arheologic descoperit în acest context este abundent, constând din fragmente ceramice cu decor în valuri
(realizat cu pieptenele), precum şi din numeroase fragmente ceramice de căldări de lut. Al doilea context de
locuire este reprezentat de aşezarea databilă în sec. XV, precum şi de nivelul de incendiere atribuit bătăliei
din anul 1479 (bătălia de la Câmpul Pâinii); acest nivel este reprezentat prin locuinţe semiadâncite, locuinţe
cu bază de piatră, cuptoare menajere numeroase şi gropi menajere, precum şi drumul aşezării ce străbate pe
lungime întregul sat medieval. Artefactele descoperite asociate acestui nivel sunt extrem de numeroase, de la
o bogată varietate de fragmente ceramice, până la numeroase unelte de agricole (seceri, brăzdare de plug,
topoare), cuţite de uz casnic, cuie şi piroane, fusaiole, oase de animale prelucrate. În acest nivel au fost
descoperiţi şi o mulţime de pinteni de călărie, precum şi vârfuri de săgeată, săbii de luptă etc. Tot în acest
nivel au fost găsite şi numeroase oase umane răvăşite, având urme de violenţă. Cel de al treilea nivel de
locuire se referă la câteva urme de locuinţe (lutuielile unor podele), atribuite etapei post bătălie, fiind
surprinse în nivelul situat imediat sub stratul vegetal, acestea fiind puternic afectate de lucrările agricole.
Materialele arheologice din acest context sunt reprezentate de fragmente ceramice.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2013, p. 229, nr. 136
d) Sit 5: Şibot, corn. Şibot, jud. Alba, punct În Obrej, km 9+650-10+150; MNIR, MCDR; Adela Bâltâc
(responsabil ştiinţific), Paul Damian, Cătălina Neagu, Corina Nicolae, Alina Muşat, Alexandra Dolea, Ionuţ
Bocan, Ioana Paraschiv-Grigore, Eugen Paraschiv-Grigore, Bogdan Voicu, Virgil Apostol, Alexandru Raţiu,
Mihai Vasile, Irina Ene, Emil Dumitraşcu, Marius Streinu, Andra Samson, Daniel Ene, Mihai Duca, Edmond
Ene, Sebastian Dobotă, Florentin Munteanu, Nicolae Stoica - MNIR; Gică Băeştean - MCDR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Dat fiind caracterul preventiv al cercetării, obiectivele generale au
constat în cercetarea exhaustivă a tuturor vestigiilor identificate în zona afectată direct de lucrările de
construire a autostrăzii.
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PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Situl arheologic Şibot, punctul ,,În Obrej", a fost semnalat, pentru

în cadrul etapei de evaluare arheologică de teren a Programului Naţional de Cercetare
„Autostrada", realizată de către o echipă de specialişti din MNlR. Cercetările arheologice cu
caracter preventiv, efectuate în primăvara-toamna anului 2012, au confirmat prezenţa potenţialului
arheologic semnalat anterior, fiind identificate şi investigate exhaustiv peste 300 de complexe arheologice,
distribuite pe o suprafaţă de cca 28.000 m2 din cei peste 39.000 m2 investigaţi, între km 9+650-1O+150 ai
autostrăzii. Cercetările arheologice preventive au pus în evidenţă un habitat din epoca romană, atât prin zona
locuită, aşezarea (km 9+650-9+91 O), cât şi zona funerară aferentă acesteia, necropola (9+920-10+054 ).
Aşezarea (km 9+910-9+650, la sud şi nord de DN7): cercetările arheologice de teren au pus în evidenţă
limitele de est, sud şi vest ale aşezării. Limita de nord se află în afara traseului autostrăzii. Aşezarea era
străbătură de la E la V de un drum (orientat NNE-SSV), al cărui traseu trecea, cel mai probabil, prin partea
de nord a necropolei, având, în cea mai mare parte, acelaşi traseu cu cel al DN7. Din acest drum porneau cel
puţin două străzi (orientate NNV-SSE), la care erau adosate unele dintre locuinţe. De asemenea, unele dinte
locuinţe aveau accesul direct dinspre drum. Au fost identificate şi cercetate un număr de 17 clădiri, cu
dimensiuni şi planimetrie individuală, surprinse parţial sau în întregime. Toate clădirile sunt orientate NNVSSE, au forme rectangulare sau dreptunghiulare şi sunt compartimentate în mai multe încăperi. Una dintre
clădiri era prevăzută cu instalaţie de încălzire de tip hipocaust, putând avea funcţionalitate termală. De
asemenea, o zonă pavată şi delimitată de ziduri ar putea reprezenta un spaţiu public al aşezării. Au mai fost
cercetate 15 cuptoare de ars material ceramic. Materialul arheologic este foarte variat şi se datează între sec.
II - mijlocul sec. III p. Chr. Necropola (km 9+920-10+054, la sud de DN7): au fost surprinse limitele de
vest şi est, parţial de sud şi nord şi au fost identificate şi cercetate 228 de complexe cu caracter funerar, dintre
care 21 O morminte de incineraţie, 200 dintre acestea fiind morminte de incineraţie cu ardere pe loc, iar pentru
1O morminte nu s-a putut stabilii varianta de ritual, datorită stării precare de conservare. De asemenea, au fost
identificate mai multe elemente de arhitectură funerară şi o incintă funerară. Inventarul mormintelor este
constituit, preponderent, din material ceramic, obiecte din metal, obiecte din sticlă şi varia (os, silex).
Analiza preliminară a complexelor relevă faptul că, din cele 21 O morminte de incineraţie cercetate, 164 sunt
morminte cu gropi rectangulare, trapezoidale sau albiate în secţiune, iar 46 sunt morminte de incineraţie
prevăzute cu treaptă. Datarea preliminară a necropolei este sec II - mijlocul sec. III p. Chr.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2013, p. 230-232, nr. 137
prima

oară,

arheologică

e) Sit 6: Balomiru de Câmp, corn. Şibot, jud. Alba, punct Pârâul Sărăţii, km l 1+250-11+600; MNIR,
MCDR; Adela Bâltâc (responsabil ştiinţific), Emil Dumitraşcu, Alexandru Raţiu, Alexandra Dolea - MNIR;
Gică Băeştean - MCDR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Cercetarea arheologică preventivă s-a desfăşurat în perioada 22
martie - 4 mai 2012. Investigaţiile arheologice au avut drept scop cercetarea integrală a structurilor
arheologice identificate. În acest context au fost identificate şi cercetate o clădire din epoca romană, opt
locuinţe şi două cuptoare din epoca medievală (sec. XII-XIII).
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Clădirea din epoca romană are formă dreptunghiulară (dimensiuni
20 x 11 m), zidul fiind păstrat în elevaţie pe o singură asiză, cu o grosime de cca 0,70 m; orientarea clădirii
este N-S. În interior s-a descoperit un nivel de dărâmătură compus din ţigle de acoperiş, fragmentare şi
resturi de bârne carbonizate. Materialul arheologic descoperit: fragmente tegulare (ţigle şi olane), puţine
fragmente ceramice şi obiecte din fier (piroane şi cuie). Complexele din epoca medievală: au fost cercetate
opt locuinţe, două cuptoare de tip „gospodăresc", de exterior. Au fost datate cronologic în sec. XII-XIII, în
principal datorită căldărilor de lut. Pe lângă acestea, materialul arheologic a fost compus din: ceramică
(castroane, oale), obiecte din metal (vârf de săgeată, vârf de suliţă, pinteni, un fragment de foarfece, două
cuţite şi piroane).
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2013, p. 212-213, nr. 116
t) Sit 7: Tărtăria, corn. Sălişte, jud. Alba, punct Podu Tărtăriei vest I Valea Rea - Tărtăria 1, km 14+ 10014+540; MNIR, MCDR; Corina Borş (responsabil ştiinţific), Sebastian Dobrotă, Luciana Irimuş, Vlad
Rumega - MNIR; Cătălin Rişcuţa - MCDR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Obiectivele campaniei de cercetare arheologică preventivă,
în teren, au constat în stabilirea limitelor sitului (în special spre vest şi est), identificarea distribuţiei spaţiale,
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a caracteristicilor şi elementelor constitutive ale structurilor arheologice, cât şi prelevarea tuturor artefactelor
şi ecofactelor descoperite, în raport cu natura sitului cercetat, afectat în partea superioară a depunerilor
arheologice de lucrări agricole contemporane. Astfel, prioritatea echipei de arheologi a constat în cercetarea
exhaustivă a tuturor vestigiilor delimitate în zona afectată direct de lucrările de construire a autostrăzii şi a
infrastructurii adiacente, dar şi identificarea altor zone cu potenţial arheologic situate în imediata vecinătate
- dar în afara - traseului propriu-zis al viitoarei căi rutiere. Cercetările arheologice cu caracter preventiv,
efectuate în primăvara şi vara anului 2012, de-a lungul a circa 18 săptămâni, în perioada martie-iulie 2012,
au confirmat - pe de-o parte - prezenţa substanţială a potenţialului arheologic semnalat anterior (prin
diagnosticul de teren din toamna 2011) în ceea ce priveşte descoperirile preistorice, dar aducând date noi
privind încadrarea cronologică, respectiv au condus la descoperirea unei fortificaţii (val cu palisadă),
databilă preliminar în perioada evului mediu timpuriu (sec. X-XII?), vestigiu arheologic necunoscut
anterior. În acest context a fost investigată, printr-o serie de secţiuni stratigrafice magistrale (31 de secţiuni
magistrale) şi săpătură arheologică de tip „ open area excavation" ( 12 suprafeţe de cercetare), o arie de
aproximativ 5 ha, situată între km 14+ I 00 şi km I 4+540 ai autostrăzii, anume în ampriza acesteia cu o
deschidere de circa 90-100 m şi în partea nordică a zonei de relocare a DC705E (o suprafaţă adiţională de
cercetare având dimensiuni de circa 120 m lungime şi 35--40 m lăţime, afectată în extremitatea sa nordică de
existenţa unor magistrale de gaze).
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Pornind de la datele fumizate de sondajele arheologice efectuate
în toamna anului 2011, în zona iniţială de delimitare a sitului (km 14+ I 00-14+500) au fost deschise o serie
de secţiuni magistrale pentru a clarifica stratigrafia generală a acestuia şi pentru a obţine informaţii mai
detaliate referitoare la natura şi densitatea vestigiilor arheologice. Astfel s-a putut observa preliminar faptul
că vestigiile arheologice se concentrau preponderent în zona cuprinsă între km 14+240/250 şi km 14+500;
odată cu deschiderea suprafeţelor de cercetare acest fapt a fost clar confirmat. Date fiind modificările
succesive ale proiectului de construire a autostrăzii, limita nordică a perimetrului de cercetare a fost
reamplasată de trei ori. Una dintre cele mai importante observaţii efectuate în prima etapă a săpăturii a fost
cea referitoare la existenţa unei viroage în partea sudică a ariei de cercetare, o structură naturală cu urme de
intervenţie antropică care a fost interpretată (preliminar) ca fiind un şanţ de delimitare a spaţiului locuirii
preistorice. Practic aceasta constituie limita de sud a sitului, traseul său fiind observat pe direcţia vest-est pe
o distanţă de peste 250 m; dincolo de aceasta, pe platoul către satul Tărtăria, în cuprinsul limitei de
expropriere a autostrăzii nu au mai fost observate nici un alt fel de indicii cu privire la prezenţa potenţialului
arheologic. Şanţul amintit este o structură cu caracteristici aparte, atât din punct de vedere natural (prezenţa a
numeroase izvoare), dar şi arheologic (existenţa unor depuneri votive aparte databile în perioada culturii
Basarabi I Ha BrC - două depozite de piese din bronz şi fier, diverse alte piese de metal, mai multe vase
întregi I întregibile, fragmente de vase şi fragmente de schelete umane). De asemenea, există două
descoperiri ulterioare momentului cronologic reprezentat de depunerile din perioada hallstattiană, anume în
partea superioară a acestei structuri au fost găsite un tezaur monetar databil în perioada Latene şi o fibulă de
bronz databilă în epoca romană. Totodată, în acest stadiu al săpăturii a fost stabilit clar faptul că locuirea
preistorică se continuă spre nord, către valea Mureşului, numai partea sudică a sitului fiind afectată de
lucrările de construire a autostrăzii. Descoperirile arheologice efectuate în cadrul sitului de la Tărtăria Podu Tărtăriei vest indică existenţa, în perioada Hallstatt-ului mijlociu (perioada culturii Basarabi), a unei
zone de habitat bine delimitate pe laturile de sud şi est (posibil fortificate), înregistrându-se un singur „nivel
de cultură" (conţinând un bogat şi divers material arheologic). În partea extrem estică a sitului a fost stabilită
existenţa unui al doilea nivel de locuire, care-l suprapune pe cel hallstattian şi este reprezentat de resturile
unei fortificaţii cu val şi palisadă (incendiată), databile în perioada evului mediu timpuriu. În ceea ce priveşte
nivelul de locuire preistoric au fost identificate şi cercetate 268 de complexe arheologice. Acestea sunt
reprezentate de posibile urme ale unor bordeie (locuinţe semi-îngropate ?), gropi de provizii sau posibile
gropi de ofrandă (cu vase sparte pe loc), gropi menajere (structuri de tip refuse pit), gropi de extracţie,
respectiv resturi de strat de cultură, dar şi şanţuri de delimitare. O menţiune specială trebuie făcută cu privire
la o serie de descoperiri cu caracter deosebit, respectiv o depunere funerară aparte (mormânt colectiv I
înmormântare multiplă, cu şase schelete şi un craniu), dar şi o serie de depuneri efectuate în şanţul sudic de
delimitare, mai exact două depozite conţinând numeroase piese de bronz şi fier (aparţinând aşa-numitei serii
Bâlvăneşti-Vinţ, Ha BrC), precum şi vase şi fragmente de vase, piese de metal şi resturi de schelete umane.
Nu în ultimul rând, se adaugă descoperirea, în extremitatea vestică a şanţului sudic de delimitare a locuirii
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hallstattiene, a tezaurului monetar (constituit din 238 de monede, denari republicani şi imitaţii din argint)
databil în perioada sec. li-I a. Chr. Nivelul de locuire medieval a fost observat exclusiv în partea extrem
estică a zonei cercetate, fiind reprezentat de resturile unei fortificaţii cu val şi palisadă (incendiată) şi,
posibil, şanţul aferent. Astfel, per ansamblu, au fost identificate şi investigate exhaustiv 269 de complexe şi
contexte arheologice (câteva cu caracter excepţional), distribuite pe o suprafaţă de circa 2 ha.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2013, p. 232-234, nr. 138
g) Sit 8: Tărtăria, corn Sălişte, jud. Alba, punct Podu Tărtăriei est, Tărtăria 2; MNIR; Paul Damian
(responsabil ştiinţific), Mihaela Simion, Decebal Vleja, Nicolae Stoica - MNIR; Radu Petcu, Andrei Heroiu,
Florela Vasilescu - SC Vanderlayarheo SRL
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Scopul săpăturii arheologice preventive a fost acela de a identifica
şi cerceta integral structurile cu caracter arheologic de pe terenul pe care urma să se construiască autostrada
A I, respectiv să verifice stratigrafia zonei de interes arheologic. Cercetarea arheologică preventivă s-a
realizat în vederea salvgardării şi valorificării ştiinţifice a eventualelor vestigii arheologice existente pe
suprafaţa în discuţie, conform prevederilor legale de referinţă.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Datele obţinute în urma cercetării arheologice ne îndreptăţesc să
afirmăm că perimetrul investigat a fost ocupat de comunităţi umane în patru perioade istorice distincte.
Orizontul 1 - locuire disparată corespunzătoare culturii Coţofeni - Perioada de tranziţie la epoca
bronzului/bronz timpuriu. Pentru această epocă istorică au fost identificate şi cercetate trei complexe
arheologice (complexele 2, 25, 28). Este vorba de resturi de locuinţe de suprafaţă, surprinse parţial, grav
afectate de amenajările corespunzătoare Orizontului 2. Nivelul corepunzător acestei perioade este
discontinuu, fiind vizibile porţiuni pe care a putut fi identificat nivelul ocupaţional Coţofeni sau sunt zone cu
fragmente ceramice Coţofeni sparte pe loc, posibile resturi de structuri de locuire de suprafaţă, caracteristice
sistemului de habitat din zonă ale acestor comunităţi. Cel de-al doilea orizont, cel mai consistent, din punct
de vedere arhelogic, este definit de prezenţa unei locuiri romane, cu două faze distincte de ocupare a
spaţiului: Faza 1 - un nivel corespunzător epocii romane, legat de funcţionarea unui edificiu (denumit
convenţional E 4); în conexiune stratigrafică cu acest edificiu au mai fost identificate patru alte complexe Cpl. 1 (amenajare interioară), Cpl. 7 (şanţ de delimitare/apărare), Cpl. 6 (şanţ de drenaj), Cpl. 14; Fazei a
doua îi corespund patru edificii (El, E2, E3, E 5) cu o orientare diferită faţă de faza anterioară; tot acestui
nivel îi corespund următoarele complexe arheologice: Cpl. 3, Cpl. 4, Cpl. 5, Cpl. 22, Cpl. 24, Cpl. 35, Cpl.
12, Cpl. 13, Cpl. 18, Cpl. 17, Cpl. 29. Perioada post-romană şi medieval timpurie corespunde, din punct de
vedere al stratigrafiei verticale şi orizontale, Orizontului nr. 3. Se constată o ocupare parţială a spaţiului într-o
perioadă nu foarte îndepărtată de momentul abandonării edificiilor romane, în condiţiile în care resturile El şi
E3 sunt încă vizibile (Nivel 3 A). Este vorba de amenajarea, pe nivelul de ţiglă prăbuşită din El şi în
interiorul E3, pe pavaj, a unor vetre sezoniere (cenuşă, cărbune, urme de foc). Orizontul nr. 4 este definit de
prezenţa a zece locuinţe rectangulare, de obicei adâncite, cu cuptor tip pietrar, specific perioadei sec. IX-XII
în valea Mureşului mijlociu (Cpl. 8, Cpl. 9, Cpl. 15, Cpl. 20, Cpl. 21, Cpl. 23, Cpl. 30 Cpl. 30A, Cpl. 31, Cpl.
32). De remarcat faptul că în amenajarea pietrarelor sunt reutilitate materiale de construcţie din nivelul
roman.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2013, p. 235-236, nr. 139
h) Sit 9: sat Pianu de Jos, comuna Pianu, judeţul Alba - punct Lunca Pârâului, km 20+550-20+870; MNIR,
MCDR; Paul Damian (responsabil ştiinţific), Ionuţ Bocan, Decebal Vleja, Mădălina Voicu - MNIR; Cătălin
Cristescu, Constantin Ţuţuianu - MCDR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Obiectivele campaniei de cercetare arheologică preventivă au
constat atât în identificarea şi cercetarea integrală a complexelor arheologice din cuprinsul zonei unde urma
să se realizeze construirea autostrăzii, cât şi recuperarea tuturor artefactelor descoperite. De asemenea, s-a
avut în vedere şi identificarea altor zone cu potenţial arheologic situate în imediata vecinătate - dar în afara traseului autostrăzii.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Situl de la Pianu de Jos - Lunca Pârâului este amplasat pe terasa
stângă a pârâului Pianu (afluent al râului Mureş), la aproximativ 600 m sud-est de hotarul satului Sibişeni.
Din punct de vedere geografic, terenul se prezintă sub forma unei succesiuni de platouri, de altitudine medie.
Pârâul Pianu străbate această zonă de la sud spre nord, dând naştere unei lunci joase, uşor inundabilă.
Integritatea sitului arheologic a fost afectată parţial atât de canalele de irigaţii practicate în zonă, cât şi de
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lucrările agricole în perioada modernă şi contemporană. În urma cercetărilor arheologice cu caracter
preventiv, efectuate în anul 2012, în perioada 20 martie - 8 iulie, au fost identificate şi investigate exhaustiv
260 de complexe arheologice distribuite pe o suprafaţă de circa 25.669 m 2, între km 20+550 şi km 20+870.
Cercetarea arheologică efectuată în zona amintită a condus la investigarea completă a zonei afectate de
construirea autostrăzii în raport cu situl arheologic existent, fiind descoperite şi cercetate 260 de complexe
arheologice, care se încadrează din punct de vedere cronologic după cum urmează: neolitic (15 complexe
arheologice, locuinţe semi-adâncite şi gropi menajere), epoca bronzului ( 103 complexe arheologice
constituite din resturile unor locuinţe de suprafaţă, incendiate, morminte de inhumaţie şi gropi menajere,
aparţinând culturilor Coţofeni şi Wietenberg), perioada medievală, respectiv sfărşitul sec. XII - începutul sec.
XIII (96 de complexe, reprezentând vestigiile unei aşezări alcătuite din 11 locuinţe de tip semi-adâncit, cu
pietrar, 34 de cuptoare menajere cu gropi de deservire, 25 de platforme rectangulare, construite din pietre de
râu, două platforme construite din cărămizi de factură romană, refolosite şi două făntâni) şi alte două
complexe din perioada contemporană, anume şanţuri de irigaţii. În stadiul actual al prelucrării informaţiei şi
materialului arheologic prelevat, un număr de 44 de complexe arheologice au o datare incertă. Se cuvine
menţionată descoperirea unei cantităţi însemnate de material arheologic de factură romană (fragmente
ceramice de la diferite recipiente şi obiecte din bronz şi fier), fără a fi, însă, identificat vreun complex
arheologic încadrabil, din punct de vedere cronologic, în această epocă. Este de presupus existenţa unei
locuiri din perioada romană, în imediata apropiere a traseului autostrăzii, dat fiind faptul că în complexele
arheologice din perioada medievală au fost utilizate tegulae şi cărămizi de factură romană (la construcţia
cuptoarelor menajere).
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2013, p. 223-224, nr. 131
i) Sit I O: Pianu de Jos, corn. Pianu, jud. Alba, punct Podei, km 21+180-20+ 380; MNIR; Cătălin Bem
(responsabil ştiinţific), Alexandru Bădescu, Constantin Haită, Mădălina Dimache, Mihai Duca, Tudor Hila,
Florentin Munteanu, Vasile Opriş, Marian Tudoran - MNIR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: A fost avută în vedere întocmirea documentaţiei pentru obţinerea
de către beneficiar/investitor a certificatului de descărcare de sarcină arheologică. Acestuia i s-au subsumat
obiectivele specifice oricărei săpături arheologice în acord cu legislaţia, normele şi procedurile în vigoare delimitarea spaţială a sitului în limitele autostrăzii, cercetarea arheologică (care include, evident, şi
înregistrarea) complexelor identificate, inventarierea şi înregistrarea materialului arheologic recuperat.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Cercetarea noastră din 2012 a afectat integral aproximativ
8700 m2, controlul stratigrafic exercitându-se asupra a cca 1,50 ha nordice din cele cel puţin 14 ale Podeiului.
Sistemul de săpătură a alternat suprafeţe de mari dimensiuni cu altele de mici dimensiuni sau secţiuni având
o lăţime maximă de 2 m. Accesul şi conservarea informaţiilor stratigrafice au fost asigurate de martorii
păstraţi, ulterior, progresiv, integral demontaţi manual. A fost identificat şi cercetat un sistem defensiv/de
delimitare eneolitic, suprapus crono-stratigrafic de o serie de gropi simple săpate în epoca bronzului Coţofeni şi Wietenberg. Lor li se adaugă o serie limitată de fragmente ceramice Starcevo IV. Sistemul
defensiv eneolitic are două principale componente - liniile succesive de fortificare cu elemente lemnoase
implantate (deşi nu corespunde întru totul, vom utiliza termenul de palisade), desfăşurate în zona de platou
sau de pantă minimă şi care se sprijină strategic în extremităţile estice pe un şanţ de apărare - singurul
deschis - care începe, în zona de maximă altitudine relativă, prin amenajarea pantei. Elementul esenţial al
fiecărei linii defensive era constituit de şanţurile mari de fundaţie pentru implantarea de stâlpi. Capetele din
zonele de acces sunt nete, traseele lor sunt coerente şi au fost cercetate în totalitate în zona afectată de
construcţia autostrăzii. Profilul acestor şanţuri este mai ales în formă de „V", uneori fundul fiind rotunjit, cu
deschideri maximale de 4 m şi adâncimi de până la 2,80 m. Toate şanţurile de fundaţie au întreruperi pe
traseele lor - spaţii de pasaj/acces. Şanţurile de pe Podei nu au fost deschise decât atât timp cât a fost nevoie
pentru implantarea structurilor principale ale palisadelor. Există situaţii în care, în umplutura care fixa stâlpii
mediani, erau implantaţi excentric alţi stâlpi. Trebuie menţionat că, în general, stâlpii nu erau înfipţi pe fundul
şanţurilor ci fixaţi în şi de către umplutura depusă. Orizontalitatea nenaturală a primelor două unităţi
componente ale umpluturilor, compactarea extremă a acestora, tipurile matricelor sedimentare, precum şi
cantitatea extraordinară de material arheologic - majoritar ceramică, fragmente litice, inclusiv simpli galeţi,
şi bucăţi de chirpici ars - nu pot indica, toate întâlnindu-se concomitent, decât o umplere conştientă şi
direcţionată intenţional către un singur scop. Care nu poate fi altul decât fixarea elementelor lemnoase. Foarte
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important şi dintr-un alt punct de vedere, prezenţa materialului arheologic în umpluturile acestor şanţuri de
fundaţie - în general, numai în treimea lor superioară - o punem pe seama acţiunii de demantelare a resturilor
unor construcţii incendiate din aşezare, transportate şi depozitate întru fixarea finală şi definitivă a stâlpilor.
Spaţiile dintre palisade erau la rându-le înţesate de stâlpi, fixaţi fie în gropi individuale, duble sau triple, fie în
mici şanţuri de fundaţie. Zonele de acces aveau, suplimentar, un sistem propriu de fortificare. Implantarea a
numeroşi stâlpi (unii având diametre de peste 0,50 m) - rară îndoială, susţinând împletituri - a creat
veritabile labirinturi, accesul spre interiorul zonei fortificate fiind nu numai puţin facil, dar, mai cu seamă,
unic direcţionat. Integrarea grupului celor patru datări radiocarbon obţinute de la Pianu de Jos în ansamblul
Foeni-Petreşti este coerentă. Dacă el indică momente din evoluţia comunităţii eneolitice de la Pianu de Jos
care a edificat sistemul defensiv, aceasta nu poate fi decât una care, prin expresiile şi tradiţiile ceramice,
indică şi o situare la pragul dintre faza a doua şi cea de-a treia a complexului Foeni-Petreşti - supravieţuiri
turdăşene, elemente de tip Foeni (dar nu majoritare, şi nici complete în sens bănăţean), totul într-o matrice
ceramică nepictată Petreşti. Cu alte cuvinte, este vorba de un ansamblu care atinge un moment de evoluţie
anterior apariţiei picturii de tip Petreşti A. Este de presupus, în aceeaşi măsură, că unul din momentele de
început se poate situa spre debutul evoluţiei grupului Foeni în Transilvania. Schimbările survenite în jurul
anilor 4500 BC - traduse la Pianu de Jos prin ridicarea simbolică a unui obstacol de amploare, cu o energie
socială cheltuită enormă, dar şi prin, rară îndoială, paradoxala părăsire a Podeiului nu după un timp
îndelungat - trebuie evidenţiate printr-un program coerent de cercetare pe scară largă a fenomenului eneolitic
transilvan.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2013, p. 224-225, nr. 132
j) Sit 11: Sibişeni, corn. Vinţu de Jos, jud. Alba, punct Dealul liştii, km 21 +500-21 +800; MNIR; Cătălin
Bem (responsabil ştiinţific), Alexandru Bădescu, Mădălina Dimache, Edmond Ene, Tudor Hila, Florentin
Munteanu, Vasile Opriş, Marian Tudoran, Bogdan Voicu - MNIR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: A fost avută în vedere întocmirea documentaţiei pentru obţinerea
de către beneficiar/investitor a certificatului de descărcare de sarcină arheologică. Acestuia i s-au subsumat
obiectivele specifice oricărei săpături arheologice în acord cu legislaţia, normele şi procedurile în vigoare delimitarea spaţială a sitului în limitele autostrăzii, cercetarea arheologică (care include, evident, şi
înregistrarea) complexelor identificate, inventarierea şi înregistrarea materialului arheologic recuperat.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Cea dintâi etapă - diagnosticul arheologic (realizat în 2011 ), a
reţinut pe traseul A I care suprapune staţiunea de pe Dealul liştii - km 21 +500-21 +800 - prezenţa unor resturi
antropice care documentau o locuire din epoca bronzului. Au fost realizate atunci câteva secţiuni de dimensiuni
variabile care au documentat o stratigrafie sumară. Cercetarea din 2012 a afectat integral aproximativ 1O.OOO
m 2, controlul stratigrafic exercitându-se asupra întregii zone a platoului, în măsura în care a fost posibil. Între
km 21 +690 şi 21 +800 au fost trasate şi cercetate numai secţiuni (grupul S9) cu lăţimi de 1,70-2,50 m şi
lungimi variabile, aproximativ paralele cu centrul viitoarei autostrăzi. Nu numai că nu au fost identificate
complexe, dar media fragmentelor ceramice recuperate este de numai două/secţiune. Spaţiul de la vest de km
21 +690 a fost cercetat mai cu seamă prin suprafeţe delimitate de martori cruţaţi. Întreaga zonă de la nord de
centrul benzii de autostradă, între km 21 +500 şi 21 +690, este, astfel, controlată stratigrafic. Au fost cercetate
98 de complexe, dintre care două contemporane (probabil, şanţuri de fundaţie pentru gardurile unei stâne) şi
96 preistorice (dintre care trei aparţinând culturii Coţofeni). Majoritatea acestora a fost reprezentată de gropi
de extracţie de sediment, de forme şi dimensiuni variabile. O serie de aglomerări de materiale, care puteau
indica prezenţa unor resturi de construcţii uşoare, nu au oferit date suplimentare pentru a fi astfel interpretate.
Toate sunt grupate în sfertul nord-vestic al spaţiului indicat în urma diagnosticului (aproximativ între km
21 +51 O şi 21 +590), ceea ce indică faptul că locuirea propriu-zisă se plasează la nord de acesta. Despre
gropile cercetate mă limitez la a preciza că, rară excepţie, după părerea mea, au fost gropi de extracţie,
umplute apoi, în etape diferite - mai mult natural, decât în urma vreunei acţiuni antropice. O mare parte a
umpluturilor provine de la fragmente importante desprinse din pereţii gropilor, lăsate deschise. În general,
gradul de fragmentare a ceramicii descoperite (reprezentând majoritatea covârşitoare a materialului
arheologic recuperat) permite restaurarea parţială a unui număr redus de vase. Gropile erau fie cilindrice (de
mai mici dimensiuni), fie tronconice, cuptorite la bază (de mai mari dimensiuni). În zona de accentuare a
pantei, spre valea Liştei, probabil din cauze naturale, postdepoziţionale (alunecări de teren?), adâncimea
gropilor nu depăşea 0,40 m. O grupare aproximativ pătrată (cu latura de 2,50 m) de galeţi putea indica
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existenţa

unei construcţii uşoare (cu platformă de piatră?). Lipsa oricăror alte elemente - de inventar (cu
excepţia câtorva fragmente ceramice de mici dimensiuni, atipice) şi de infrastructură - poate exclude, însă, o
astfel de interpretare. Intenţionalitatea depunerii de galeţi este în afară de orice îndoială şi a fost înregistrată
ca atare. Trei complexe (numai gropi) au permis identificarea unei locuiri Coţofeni. Ca şi în cazul unui
complex similar din situl I O (Pianu de Jos-Podei), toate cele trei gropi prezintă o asociere ceramică Cofofeni I
şi Co/ofeni III. Aşadar, asocierile Coţofeni I şi III, certificate aici în patru cazuri, trebuie să determine o
reevaluare logică a materialelor Coţofeni din România. Cu atât mai mult cu cât, se pare că nu sunt singurele
asocieri de acest gen. În ceea ce priveşte materialul ulterior locuirii Coţofeni, el este majoritar pe situl
cercetat şi aparţine unei perioade de tranziţie dintre epoca târzie a bronzului şi Hallstatt-ul timpuriu. Fără a fi
caracterizat de trăsături Noua, el nu este specific nici unei faze timpurii Gava.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2013, p. 225-226, nr. 133
V. AUTOSTRADA DEVA-LUGOJ, lotul 4, km 77+361-99+500; 2014
a) Sit 1: sat Bacea, comuna Ilia, jud. Hunedoara, punct La Sărături, km 80+750-80+950; MNIR, MCDR;
Mihai Gabriel Vasile (responsabil ştiinţific), Daniel Ene - MNIR; Cătălin Cristescu - MCDR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Cercetarea sitului 1 Bacea - La Sărături a fost efectuată în
contextul lucrărilor de construire a autostrăzii Lugoj - Deva, lot 4, în perimetru unde diagnosticul arheologic
efectuat de echipa MCDR şi MNIR, în perioada octombrie-noiembrie 2013, a identificat prezenţa unor
vestigii arheologice corespunzătoare unei necropole de incineraţie, datate în perioada Hallstatt-ului târziu şi a
unei aşezări deschise, din perioada evului mediu timpuriu. Obiectivele campaniei de cercetare arheologică
preventivă în teren, derulate în intervalul lunilor martie-aprilie 2014, au constat în identificarea distribuţiei
spaţiale a elementelor constitutive ale vestigiilor arheologice şi cercetarea exhaustivă a acestora, cât şi
prelevarea tuturor artefactelor şi ecofactelor descoperite, date fiind caracteristicile structurilor de habitat
identificate, în zona afectată direct de lucrările de construire a viitoarei autostrăzii.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Situl se află situat pe o terasă cu altitudine medie, la o distanţă de
550 m de limita actuală a localităţii Bacea, pe direcţia sud-est. De jur împrejur (cu excepţia porţiunii de
nord), terasa este înconjurată de un pârâu, fapt ce lasă impresia unui loc mlăştinos, situat în prezent între km
80+750 şi km 80+950. Cercetarea a fost efectuată în suprafaţă, pe toată zona afectată de proiect (7.918 m\
prin decapare cu mijloace mecanice până la nivelul de identificare a complexelor arheologice, la o adâncime
de cca O, I 0-0,40 m. Fiecare complex identificat a fost săpat manual. Nu s-a constatat o situaţie stratigrafică
generală complexă; terenul a fost utilizat anterior pentru lucrări agricole intensive, ceea ce a determinat o
contaminare a depunerilor arheologice. Descoperirile arheologice din cadrul sitului se încadrează în categoria
aşezărilor deschise (nefortificate); au putut fi stabilite trei secvenţe ocupaţionale. Astfel, primul orizont de
locuire, din punct de vedere cronologic, este reprezentat de un mormânt de incineraţie datând din perioada
Hallstatt târziu; al doilea orizont de locuire cuprinde complexe de habitat rural (locuinţe semiadâncite, gropi
menajere, cuptoare deschise, un depozit de unelte agricole) datând din perioada medievală timpurie sec.
VIII-IX, iar cel de-al treilea amenajări agricole (gropi pentru susţinerea căpiţelor de făn) din perioada
modernă contemporană.

b) Sit 2: Brănişca, corn. Brănişca, jud. Hunedoara, punct Baltă Pescărie Vest, km 88+450-88+625; MNIR,
MCDR; Decebal Vleja (responsabil ştiinţific), Vasile Octavian Opriş - MNIR; Ioan Alexandru Bărbat MCDR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Obiectivele acestei săpături arheologice preventive au fost
identificarea şi cercetarea integrală a complexelor arheologice din cuprinsul zonei unde se va realiza
construirea autostrăzii, înregistrarea informaţiilor de ordin istoric şi arheologic, precum şi salvgardarea
bunurilor mobile de patrimoniul cultural, cu respectarea legislaţiei de referinţă.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: În perimetrul investigat au fost identificate 212 complexe
arheologice, dintre care o structură de locuire (denumită locuinţa LI) şi 21 I gropi cu funcţionalitate variată,
de multe ori incertă. După o analiză primară, complexele pot fi încadrate cronologic în perioada Bronz D Hallstatt A I, urmând însă ca analiza detaliată a materialului arheologic să permită o nuanţare a interpretării.
Materialul arheologic recoltat (în proporţie de 90% provenit din complexe) este variat, anume piese de bronz,
ceramică, obiecte de silex şi de os. Materialul ceramic, întregibil sau fragmentar, tipologia parţială a formelor
ceramice şi a decorurilor asociate acestora, deopotrivă cu piesele din bronz cu care se asociază în cadrul
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anumitor complexe arheologice, indică palierul cronologic Bz D - Ha A 1• În complexul Cx. 44 a fost descoperit
un depozit constituit din şapte brăţări de bronz (trei cu capete plurispiralice, patru cu capete drepte, dintre care
două cu secţiunea romboidală şi alte două cu secţiunea circulară). Din punct de vedere cronologic, piesele din
bronz descoperite în complexul Cx. 44 se încadrează în perioada de tranziţie de la sfârşitul epocii bronzului şi
începutul epocii fierului (Bz D - Ha A 1). În sprijinul încadrării cronologice a depozitului de bronzuri din
complexul Cx. 44 se adaugă şi alte obiecte din bronz (cu importanţă cronologică apropiată, în funcţie şi de
context), descoperite pe suprafaţa sitului în discuţie, cum sunt acele din bronz cu cap sferic sau bitronconic,
unele fiind decorate (incizii fine/caneluri). Astfel de piese au fost descoperite în complexele Cx. 140 şi Cx. 168,
iar din punct de vedere cronologic aparţin, de asemenea, epocii târzii a bronzului (Bz D - Ha A 1).
c) Sit 3: Brănişca, corn. Brănişca, jud. Hunedoara, punct Baltă Pescărie Est, km 88+750-89+000; MNIR,
MCDR; Mihaela Simion (responsabil ştiinţific), Florentin Munteanu, Andrei Heroiu - MNIR; Constantin
Ţuţuianu - MCDR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Scopul cercetării arheologice preventive a fost acela de a
identifica şi cerceta integral vestigiile arheologice situate în zona unde se va construi viitoarea autostradă, dar
şi verificarea stratigrafiei zonei. Obiectivele prezentei săpături arheologice preventive au avut în vedere
înregistrarea informaţiilor de ordin istoric şi arheologic, precum şi salvgardarea bunurilor mobile de
patrimoniul cultural, cu respectarea legislaţiei de referinţă.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Au fost identificate şi cercetate un număr de 114 de complexe
arheologice datate în perioade istorice distincte. Iniţial, spaţiul a fost ocupat de comunităţi de la finalul
perioadei eneolitice şi începutul epocii bronzului (Tiszapolgar, Cemavoda III - Boleraz, Coţofeni). De
asemenea, au fost investigate complexe arheologice încadrabile, din punct de vedere cronologic, epocii de
tranziţie de la sfârşitul epocii bronzului şi începutul primei epoci a fierului (Bronz D - Hallstatt A 1),
complexe din perioada migraţiilor timpurii - epoca post romană (c. Sântana de Mureş - Cemeahov), precum
şi din perioada medievală timpurie (sec. VII-IX p. Chr.). Principala ocupare a spaţiului a fost însă cea
corespunzătoare sec.r VII-IX p. Chr., situl în discuţie fiind doar o periferie a unei aşezări de dimensiuni mari,
amplasată pe prima terasă a unui râu (afluent al Mureşului în antichitate), astăzi dispărut.
VI.I. AUTOSTRADA AlO: Sebeş - Turda, lotul 4, km 53+000-70+000, !noe (jud. Alba) - Mihai Viteazu
(jud. Cluj); 2014; diagnostic arheologic; MNIR; Paul Damian (responsabil ştiinţific), Ionuţ Bocan, Corina
Borş, Emil Dumitraşcu, Mihaela Simion, Decebal Vleja, Florentin Munteanu - MNIR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Obiectivele diagnosticul arheologic efectuat în perioada iunieiulie 20141, între km 53+000-70+000, au constat în identificarea şi delimitarea zonelor cu potenţial
arheologic. Pornind de la rezultatele acestora a fost realizată estimarea privind colectivele de cercetare
ştiinţifică şi numărul de muncitori necalificaţi, precum şi utilajele şi timpul necesare pentru efectuarea
viitoarele cercetări arheologice preventive pe traseul acestui tronson de autostradă.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: În perioada iunie-iulie 2014, au fost realizate 348 de secţiuni
stratigrafice de sondaj pe întreaga suprafaţă de teren accesibil, în perimetrul afectat de construcţia Lotului 4
al Autostrăzii A 1O, Sebeş - Turda. Sondajele au avut dimensiuni şi orientări variabile, în funcţie de
configuraţia terenului, fiind executate cu două utilaje de tip buldoexcavator, dotate cu lamă de taluz.
Amplasarea secţiunilor de sondaj a fost realizată în funcţie de relief, fiind dispuse atât perpendicular, cât şi
paralele faţă de axul autostrăzii. Pe baza observaţiilor astfel obţinute, a fost pusă în evidenţă existenţa a opt
situri arheologice, după cum urmează:
• Sit I - Unirea (km 57+200-57+ 350) - au fost identificate vestigii arheologice (zonă de habitat) încadrate,
din punct de vedere cronologic, în epoca bronzului, prima epocă a fierului (Hallstatt), precum şi în evul
mediu;
• Sit 2 - Dumbrava I (km 59+050-59+250) - au fost identificate vestigii de locuire încadrate, din punct de
vedere cronologic, în epoca bronzului şi perioada medievală;
• Sit 3 - Dumbrava 2 (km 60+550--60+ 700) - a fost identificată o necropolă datând din epoca bronzului
(cultura Noua);
• Sit 4 - Măhăceni I (km 62+000-62+230) - au fost identificate vestigii de locuire încadrate, din punct de
vedere cronologic, în perioada mijlocie a epocii bronzului mijlociu şi prima epocă a fierului (Hallsttat
timpuriu);
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• Sit 5 - Măhăceni 2 (km 61+560--61+750) - au fost identificate vestigii aparţinând unei zone de habitat
încadrate, din punct de vedere cronologic, în epoca bronzului;
• Sit 6 - Stejeriş I (km 64+850--65+ 100) - au fost identificate vestigii aparţinând unei zone de habitat
încadrate, din punct de vedere cronologic în epoca bronzului;
• Sit 7 - Stejeriş 2 (km 65+600--65+900) - au fost identificate vestigii aparţinând unei zone de habitat
încadrate, din punct de vedere cronologic, în epoca bronzului;
• Sit 8 - Bădeni (km 67+ 300--67+600) - au fost identificate vestigii de locuire încadrate, din punct de
vedere cronologic, în perioada epocii bronzului timpuriu.
VI.2. AUTOSTRADA AlO: Sebeş - Turda, lotul 4, km 53+000-70+000, lnoc (jud. Alba) - Mihai Viteazu

(jud. Cluj); 2014;

cercetări

arheologice preventive.

PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: cercetarea s-a realizat în contextul lucrărilor de construire a
autostrăzii Sebeş

- Turda, Lot 4, în perimetru unde diagnosticul arheologic efectuat în perioada iunie 2014, a
identificat existenţa unor vestigii arheologice. Obiectivele campaniei de cercetare arheologică preventivă în
teren (derulată în intervalul lunilor august-noiembrie 2014) au constat în identificarea distribuţiei spaţiale, a
elementelor constitutive ale vestigiilor arheologice, respectiv cercetarea exhaustivă a acestora, cât şi prelevarea
tuturor artefactelor şi ecofactelor descoperite, în zona afectată direct de lucrările de construire a autostrăzii.
a) Sit 1: Unirea, corn. Unirea, jud. Alba, punct Unirea, km 57+200-57+230; MNIR, MIT; Mihai Gabriel
Vasile (responsabil ştiinţific), Marius Streinu, Florentin Munteanu - MNIR; Horaţiu Dorin Groza (MIT)
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Situl se găseşte pe o terasă cu altitudine medie, la o distanţă de
550 m de limita actuală a localităţii Unirea, pe direcţia nord-vest. Pe latura de sud-vest, terasa este
înconjurată de un pârâu, o ravenă seacă numită Valea Gorunului. Nu s-a înregistrat o situaţie stratigrafică
generală complexă, terenul fiind utilizat anterior pentru lucrări agricole intensive, fapt ce a determinat o
contaminare a straturilor de depunere, pe alocuri nivelul ocupaţional preistoric fiind semnificativ afectat de
aceste intrevenţii antropice recente. Cercetările arheologice cu caracter preventiv, efectuate de-a lungul a
patru săptămâni, au confirmat prezenţa potenţialului arheologic semnalat anterior, fiind identificate şi
investigate exhaustiv 32 de complexe arheologice, distribuite pe o suprafaţă de circa 7520 m2. Vestigile
arheologice descoperite sunt reprezentate de: şase locuinţe de suprafaţă, 11 gropi, 14 complexe arheologice
rară funcţionalitate certă (aglomerări de material arheologic) şi un mormânt de înhumaţie. Ţinând cont de
complexele cercetare şi materialele arheologice descoperite, în stadiul actual al analizei post-săpătură, se
conturează un orizont cronologic aparţinând perioadei mijlocii a epocii bronzului, respectiv elemente ale
culturii Wietenberg.
b) Sit 2: Dumbrava, corn. Unirea, jud. Alba, punct Sit 2, km 59+050-59+250, MNIR, MNUAI, MIT; Paul
Damian (responsabil ştiinţific), Eugen-Marius Paraschiv-Grigore, Ioana Paraschiv-Grigore - MNIR; Gabriel
Balteş - MNUAI; Dan Matei - MIT
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: au fost decapate cu mijloace mecanice 15 unităţi de săpătură (S
001-S 015), cu dimensiuni şi orientări variabile, în funcţie de configuraţia terenului. De asemenea, pentru
cercetarea acestui sit arheologic au fost deschise patru suprafeţe (Sp 01-Sp 04), de dimensiuni variabile,
orientate pe axa N-S şi amplasate de o parte şi de alta a secţiunilor magistrale. Decopertarea stratului vegetal
cu mijloace mecanice a fost efectuată până la o adâncime de cca 0,20--0,50 m, ulterior complexele fiind
identificate şi cercetate cu ajutorul forţei de muncă necalificate pusă la dispoziţie de beneficiar. Au fost
identificate şi cercetate 33 de complexe arheologice, datate după cum urmează: perioada târzie a epocii
bronzului (20 de complexe), perioada medievală (sfârşitul sec. XII - începutul sec. XII) (3 complexe) şi 10
complexe de epocă modernă (sec. XIX). Într-o descriere preliminară sumară, descoperirile arheologice din
cadrul sitului Dumbrava 1 se încadrează în categoria complexelor de habitat rural, databile tipologic în epoca
medievală (două locuinţe adâncite şi un cuptor menajer). Pe lângă aceste complexe au mai fost descoperite
19 gropi menajere ce pot fi încadrate cronologic preliminar - pe baza materialului arheologic din inventarul
acestora - în perioada epocii Hallstatt timpuriu, anume cultura Gava. Se adaugă cele 1O complexe datând din
epoca modernă, respectiv vetre pentru prelucrat fierul (datarea se bazează pe o pipă descoperită în zona unuia
dintre complexe).
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c) Sit 3: Dumbrava, corn. Unirea, jud. Alba, punct Sit 3, km 60+550--60+700; MNIR, MNUAI, MIT; Paul
Damian (responsabil ştiinţific), Eugen-Marius Paraschiv-Grigore, Ioana Paraschiv-Grigore - MNIR; Gabriel
Balteş - MNUAI; Dan Matei - MIT
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE au fost deschise cu mijloace mecanice 20 unităţi de săpătură (S 01-S
20), cu dimensiuni şi orientări variabile, în funcţie de configuraţia terenului. De asemenea, pentru cercetarea
sitului au fost deschise patru suprafeţe (Sp 01-Sp 04), cu dimensiuni variabile, orientate pe axa N-S, de o parte
şi de alta a unor secţiuni magistrale. Decopertarea stratului vegetal cu mijloace mecanice a fost efectuată până la
o adâncime de cca 0,20-0,50 m, ulterior complexele fiind identificate şi cercetate cu ajutorul forţei de muncă
necalificate pusă la dispoziţie de beneficiar. Au fost identificate şi cercetate 44 de complexe arheologice, după
cum urmează: 31 de complexe datate în perioada târzie a epocii bronzului (cultura Noua), iar alte 13 complexe
fără încadrare cronologică certă. Cercetările arheologice cu caracter preventiv, au confirmat prezenţa
potenţialului arheologic semnalat anterior, fiind identificate şi investigate exhaustiv 44 de complexe arheologice
(31 de morminte de înhumaţie datând din perioada târzie a epocii bronzului, precum şi 12 amenajări de formă
circulară cu pietre şi ceramică şi o gropă cu material tegular) distribuite pe o suprafaţă de circa 4100 m2, între
km 60+550--60+700. Materialul ceramic descoperit în mormintele de inhumaţie este alcătuit din vase întregibile
(cu forme şi dimensiuni diverse), aparţinând culturii Noua.
d) Sit 4: Măhăceni, corn. Unirea, jud. Alba, punct Sit 4, km 62+000--62+230; MNIR, MNUAI, MIT; Paul
Damian (responsabil ştiinţific), Emil Dumitraşcu, Irina Ene, Florentin Munteanu - MNIR; Dan Matei,
Horaţiu Groza - MIT; Petre Colţeanu - SC Vanderlayarheo SRL
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: au fost deschise 26 de unităţi de cercetare, decapate cu mijloace
mecanice, fiind identificate şi cercetate 43 de complexe arheologice. Complexele se încadrează, pe baza
materialului ceramic prelevat, în perioada târzie a epocii bronzului, cultura Noua. Au fost cercetate locuinţe,
gropi menajere, gropi cu depunere, gropi de stâlp, vetre şi şanţuri. În zona de nord a sitului (km 62+ 15062+ 230) a fost cercetată o viroagă, colmatată de-a lungul timpului, aici fiind descoperite fragmente ceramice
rulate, resturi de chirpici, oase de animale. Locuinţele incendiate erau orientate E-V; umplutura acestora
conţinea cenuşă, fragmente ceramice, chirpici, oase de animale (inclusiv prelucrate) şi utilaj litic fragmentar.
Gropile aveau în umplutură fragmente ceramice, oase de animale, chirpici şi utilaj litic fragmentar. O
excepţie o constituie groapa Cx. 1, unde au fost descoperite două vase suprapuse (întregibile), iar între
acestea se afla un inel de buclă din bronz. În partea de sud a sitului arheologic au fost cercetate locuinţe
incendiate, vetre şi gropi menajere.
e) Sit 8: sat Măhăceni, comuna Unirea, judeţul Alba, punct Turdăoi, km 61+450--61+750; MNIR, MNUAI,
MIT; Ionuţ Bocan (responsabil ştiinţific); Daniel Ene, Silviu Ene, Florentin Munteanu - MNIR; Marius
Râza, Gabriel Balteş - MNUAI; Horaţiu Groza, Dan Matei - MIT
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Situl Măhăceni-Turdăoi se află amplasat pe terasa dreaptă a
pârâului Măhăceni, la aproximativ 250 m sud faţă de acesta. Din punct de vedere geografic, terenul din
această zonă se caracterizează printr-o succesiune de platouri, de altitudine medie; pârâul amintit străbate
această zonă de la vest spre est, dând naştere unei lunci joase, uşor inundabilă. Situl arheologic a fost afectat
parţial de lucrările agricole practicate în zonă în perioada modernă şi contemporană. Zona afectă de
construirea viitoarei autostrăzi din cuprinsul situl menţionat a fost cercetată exhaustiv. Au fost deschise cu
mijloace mecanice 18 unităţi de săpătură (S 001-S O18), cu dimensiuni şi orientări variabile, în funcţie de
configuraţia terenului. De asemenea, pentru cercetarea acestui sit arheologic au fost deschise 13 suprafeţe (Sp
1-Sp 12, inclusiv Sp I A), de dimensiuni variabile, orientate pe axa N-S, de o parte şi de alta a unor secţiuni
magistrale. Astfel, a fost investigată o suprafaţă de 13.593,51 m2 . Au fost identificate şi cercetate integral 56
de complexe arheologice, încadrabile, din punct de vedere cronologic, în două epoci, după cum urmează:
perioada de tranziţie de la sfărşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului (Bz D - Ha A 1) şi în perioada
medievală (sfărşitul sec. XII - începutul sec. XIII). Complexele arheologice încadrabile din punct de vedere
cronologic în cuprinsul perioadei de tranziţie de la sfărşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului (Bz D
- Ha A 1) sunt în număr de 50, fiind reprezentate de: patru locuinţe de suprafaţă, incendiate, două locuinţe
adâncite, 42 de gropi şi două aglomerări de material arheologic (ceramică, oase de animal, mici fragmente de
chirpici, pietre), probabil zone menajere. Complexele arheologice încadrabile din punct de vedere cronologic
în perioadă medievală (sfărşitul sec. XII - începutul sec. XIII) sunt reprezentate de: cinci locuinţe adâncite şi
un cuptor menajer, cu groapă de deservire (Cx. 24).

t) Sit 5: Stejeriş, corn. Moldoveneşti, jud. Cluj, punct Sit 5, km 64+850-65+ 100; MNIR, MNUAI, MIT; Paul
Damian (responsabil ştiinţific), Emil Dumitraşcu, Sorin Cleşiu, Florentin Munteanu - MNIR; Radu Petcu SC Vanderlayarheo SRL
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: A fost efectuată decaparea cu mijloace mecanice a solului vegetal,
apoi fiind identificate şi cercetate patru complexe arheologice (două locuinţe de suprafaţă, o amenajare
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rituală şi

o groapă menajeră), care aparţin perioadei mijlocii a epocii bronzului (cultura Wietenberg). Au fost
deschise mai multe suprafeţe de cercetare, în general având dimensiuni de 30 x 15 m, în vederea identificării
şi cercetării complexelor arheologice. Un număr de cinci suprafeţe (S. 004-S006 şi S. O10-S. O11) au
acoperit zona propriu-zisă de interes arheologic; secţiunile magistrale (S. 001-S. 003, S. 007-S.009, S. 012S. O15, S. O17-S. 026), dar şi o suprafaţă de cercetare (S. O16) au fost deschise în zona cuprinsă între km
64+850-65+ 100. Au fost cercetate două locuinţe de suprafaţă de mari dimensiuni (I 0,50 x 7 m), o amenajare
rituală delimitată de trei pietre de mari dimensiuni şi o groapă menajeră. Materialul arheologic constă în
ceramică (fragmentară), fragmente osteologice, utilaj litic şi chirpici (resturi de pereţi).
g) Sit 6: Stejeriş, corn. Moldoveneşti, jud. Cluj, punct Sit 6, km 65+600-65+900; MNIR; Irina Ene
(responsabil ştiinţific), Corina Borş, Luciana Rumega-Irimuş, Vlad Rumega-Irimuş, Vasile Opriş, Florentin
Munteanu - MNIR
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: au fost identificate şi investigate exhaustiv 25 de complexe
arheologice, distribuite pe o suprafaţă de cca 5857 m 2. Cele 25 de complexe arheologice (locuinţe semiadâncite şi gropi circulare) pot fi datate în epoca bronzului, prima epocă a fierului şi în perioada migraţiilor.
Materialul arheologic tipic nu este foarte bogat, în unele situaţii lipsind elemente de datare certe, dată fiind
confirguraţia terenului (zona I - zonă mai joasă, inundabilă şi zona II - mai înaltă, utilizată pentru lucrări
agricole) şi starea de conservare generală a sitului.
h) Sit 7: sat Bădeni, comuna Moldoveneşti, jud. Cluj, punct Sit 6, km 67+300-67+600; MNIR, MNUAI,
MIT; Ionuţ Bocan (responsabil ştiinţific), Daniel Ene, Mădălina Florentina Voicu, Vasile Opriş, Ioana
Paraschiv-Grigore, Adela Bâltâc, Eugen Marius Paraschiv-Grigore, Sorin Cleşiu, Silviu Ene, Mihai Gabriel
Vasile, Luciana Rumega-lrimuş, Vlad Rumega-Irimuş - MNIR; Marius Râza, Gabriel Balteş - MNUAI; Dan
Matei, Horaţiu Groza - MIT; Radu Petcu - SC Vanderlayarheo SRL
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Situl de la Bădeni, nou identificat prin lucrările de diagnostic
arheologic din vara 2014, este amplasat pe Dealul Bădenilor (427 m altitudine), la est de intersecţia dintre
DN I (E 81) şi DC 82. Din punct de vedere geografic, terenul se prezintă sub forma unui platou, de altitudine
medie, aflându-se în imediata apropiere a Tăului Bădenilor. Integritatea sitului arheologic a fost afectată
parţial de lucrările de construire a DN I, în perioada contemporană. A fost cercetată exhaustiv zona ce urma
să fie afectată de lucrările de construire a infrastructurii rutiere amintite. Astfel, au fost deschise cu mijloace
mecanice 16 unităţi de săpătură (S 001-S O16 ), cu dimensiuni şi orientări variabile, în funcţie de configuraţia
terenului. De asemenea, pentru cercetarea acestui sit arheologic au fost deschise 13 suprafeţe (Sp 1-Sp 13 ),
de dimensiuni variabile, orientate pe axa N-S, de o parte şi de alta a unei secţiuni magistrale. A fost decapată,
cu mijloace mecanice, o suprafaţă de 14.368 m2. Au fost identificate şi cercetate integral 177 de complexe
arheologice, încadrabile din punct de vedere cronologic în trei perioade istorice şi anume: eneolitic (cultura
Tiszapolgar) (10 complexe), perioada de tranziţie la epoca bronzului (cultura Coţofeni) (137 de complexe) şi
în perioada modernă (perioada celui de-al Ii-lea Război Mondial - şase complexe). De asemenea, menţionăm
că un număr de 24 de complexe arheologice nu au avut inventar, lipsind aşadar elementele de datare. Din
punct de vedere tipologic, complexele arheologice cercetate sunt reprezentate de: locuinţe incendiate ( 1O
complexe), 145 de gropi, nouă aglomerări de material arheologic (ceramică, oase de animal, mici fragmente
de chirpici, pietre) - probabil zone menajere, două morminte de inhumaţie, patru platforme din piatră de râu,
patru alveolări naturale umplute cu material arheologic, trei tranşee şi fundaţiile unei barăci din timpul celui
de-al doilea Război Mondial.

8. ALTE CERCETĂRI ARHEOLOGICE PREVENTIVE
cartier Băneasa, str. Gârlei, nr. 1C şi 1E, sector 1; 2008, 2013; MNIR; Paul Damian (responsabil
Sorin Cleşiu, Emil Dumitraşcu, Sorin Oanţă-Marghitu, Silviu Edmond Ene, Florentin Munteanu,
Mihai Florea - MNIR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Obiectivul principal a fost cercetarea preventivă a terenului la
solicitarea Beneficiarului, S.C. DRAGON MEDICAL COMPLEX S.A., în scopul întocmirii documentaţiilor
necesare pentru derularea procedurii de descărcare de sarcină arheologică. Un obiectiv de perspectivă al
cercetării noastre, care nu este legat direct de scopul imediat al săpăturii, ci de valorificarea rezultatelor
I.

Bucureşti,

ştiinţific),
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cercetărilor

prin publicare, este reconstituirea istoriei de lungă durată a terenului şi a zonei căreia îi aparţine,
ca spaţiu-loc, un nod al unei reţele de locuri care compun peisajul, în care se întâlnesc mai multe semnificaţii
conferite de actorii sociali şi care participă la rândul său la construirea memoriei şi identităţii acestora.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Terenul investigat prin ample cercetări arheologice preventive în
anii 2008 şi 2013 (prilejuite de intenţiile Beneficiarului de a dezvolta imobiliar această zonă) se află pe malul
nordic al actualului Lac Băneasa, pe partea stângă a unui meandru al Colentinei. Lucrările agricole efectuate
în timpul funcţionării neîntrerupte a Staţiunii Centrale de Cercetare pentru Cultura şi Industrializarea
Tutunului, din 1929 până la începutul anilor 2000 (când zona a fost „dezindustrializată"), oferă caracteristica
principală a relaţiei cu trecutul prin intermediul urmelor materiale: fragmentaritatea. Suprafaţa mare a
terenului care a fost investigată în 2008 (cca 3 ha), configuraţia acestuia, faptul că nu era ocupat decât în mică
măsură de construcţii, precum şi observaţiile stratigrafice potrivit cărora stratul cenuşiu era puternic afectat
de lucrările agricole până la nivelul depunerii naturale de argilă galbenă, au fost elemente care au asigurat
condiţiile pentru realizarea, în 2013, a unei săpături pe scară largă, într-un ritm susţinut (folosind un
excavator de capacitate mai mare), orientată către detectarea, delimitarea şi cercetarea în suprafaţă a
contextelor. În cele două campanii, am cercetat circa 850 de complexe din diferite epoci şi perioade istorice:
neolitic, epoca bronzului, a doua epocă a fierului, evul mediu timpuriu (sec. VI-VII), evul mediu târziu (sec.
XVIII), trecutul recent şi apropiat. Dintre acestea, 92 de complexe (gropi fără material ceramic în umplutură
sau conţinând doar cioburi atipice) nu au fost încadrate chronologic, iar alte 16 complexe, care aveau, după
identificarea lor, aspectul unor gropi sau construcţii adâncite, s-au dovedit a fi resturi din stratul cenuşiu sau
mici alveolări în depunerea de argilă galbenă. Aşezarea din a doua epocă a fierului constă într-o reţea de
gropi (dintre care două conţin oase umane şi alte două, schelete de câini), construcţii adâncite cu cuptor săpat
în perete (dintre ele, două având cuptoare cu reverberaţie), gropi rectangulare sau ovale de mari dimensiuni
dar fără instalaţii de ardere, două şanţuri care mărginesc o construcţie adâncită cu cuptor. Cu excepţia câtorva
complexe - gropi cu caracter menajer care pot fi încadrate, cu mare probabilitate, în această perioadă doar
prin prezenţa unor fragmente de vălătuci în umplutură, şi o groapă circulară, cu profilul în formă de clopot şi
pereţii arşi la roşu, indiciu care sugerează includerea acestui complex în categoria gropilor de provizii locuirea medievală timpurie este reprezentată de construcţii adâncite în depunerea de argilă galbenă, cu
gropile de formă rectangulară sau ovală având diferite orientări, două dintre acestea, prin dimensiunile mici,
fiind mai degrabă cuptoare cu groapă de acces. Pe baza materialului ceramic, locuirea medievală timpurie se
poate data în sec. VI-VII, fără să excludem posibilitatea existenţei unor complexe mai târzii. Complexele
medievale târzii (sec. XVIII) au, în mare, o distribuţie spaţială asemănătoare cu aceea a vestigiilor din sec.
VI-VII. Locuirea este atestată prin 12 construcţii adâncite având amenajate cuptoare din cărămizi (alte două
complexe, cu multe cărămizi în umplutură ar putea fi incluse în această categorie), opt construcţii adâncite cu
cuptoare săpate într-un perete al gropii, trei gropi rectangulare sau ovale care, prin dimensiuni, pot fi
interpretate drept construcţii adâncite, un mormânt şi 31 de gropi, unele având în umplutură multă cenuşă,
oase de animale, cochilii de scoici, fragmente de cărămizi şi ceramică smălţuită.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE GENERALE: CCA, 2011, p. 165-167, nr. 87; CCA, 2014, p. 166-168, nr. 103

II. BUCUREŞTI (Centrul istoric); 2010-2011; MMB, MNIR.
a) Centrul istoric, str. Ioan C. Filitti; Gheorghe Mănucu Adameşteanu (responsabil ştiinţific, proiect) MMB; Silviu Oţa (responsabil ştiinţific, sector), Ionuţ Bocan, Andra Samson, Sorin Cleşiu, Katia
Moldoveanu, Elvira Safta, Emil Dumitraşcu, Ginei Lazăr, Virgil Apostol, Mihai Florea - MNIR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: scopul propus a fost acela de a surprinde şi carta urme de ziduri de
la vechi construcţii şi stratigrafia pe adâncime, ca urmare a lucrărilor executate de firma de construcţii
Apolodor. Un alt obiectiv a fost acela de a recupera artefactele în urma decapării mecanice şi încadrarea lor
cronologică. De asemenea, s-a avut în vedere şi publicarea informaţiei arheologice recuperate.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: ca urmare a acţiunii de supraveghere pe Strada I. C. Filitti, au fost
identificate resturi de ziduri din cărămidă pe ambele laturi ale străzii. Acestea au fost surprinse sub pavajul
trotuarului, după cum urmează:
• I. Intersecţia cu strada Calea Victoriei
• I .a. La sud de axul drumului (orientat NV-SE), la limita străzii. În acest punct, fragmentul de zid surprins
a fost distrus în urma instalării unei conducte de apă, probabil în cu mai mulţi ani.
• l .b. Imobilul cu nr. 6 de pe Calea Victoriei, care are o latură şi pe Strada I. C. Filitti.
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• l .c. Imobilul cu nr. I, în punctul în care bordura devine curbă spre Calea Victoriei, lângă reţeaua de
curent îngropată, la aproximativ 60-80 cm. Acesta era dispus oblic pe Strada I. C. Filitti. Mai exact, punctul
se poate identifica în locul în care trotuarul începe să descrie o curbă. Aici, stratigrafia este bulversată de
vechi intervenţii. Se mai poate observa doar că fragmentul de zid este suprapus de un strat de mortar de
culoare gălbuie, apoi de trotuarul cu bordura de piatră.
• 2. Latura drumului dinspre Râul Dâmbovi/a
• La o distanţă de 37 m de la punctul precedent, lângă imobilul cu nr. 6 de pe Strada I. C. Filitti. Aici a fost
montată o conductă de gaz. Pentru acoperirea şanţului a fost montată o mică punte de lemn. Sub ea, s-a
observat un rest de zid din cărămidă legată cu mortar, suprapus parţial de bordură şi de amenajarea cu bitum
a străzii. Acesta a fost distrus în zona menţionată, atât pe laterale cât şi în secţiune, probabil în urma montării
conductei de gaze. Dimensiunile sale reale nu mai pot fi stabilite decât dacă se distruge trotuarul. El venea
oblic pe axul străzii I. C. Filitti, asemeni celorlalte. Nu s-au putut efectua cercetări arheologice deoarece la
momentul supravegherii zona a fost deja distrusă.
• 3. La 15 m faţă de punctul precedent, în faţa imobilului nr. 8.
• 4. La 20 m distanţă de zidul descoperit lângă imobilul cu nr. 6.
• 5. Între metrii 24-26 măsurat de la zidul din dreptul imobilului nr. 6, la imobilul nr. 10.
• 6. Latura drumului dinspre deal
• Între imobilele cu numerele 9 şi 11, la intrarea în curte
De-a lungul străzii, în special în dreptul imobilelor nr. 3-9 au fost recuperate materiale arheologice constând
în fragmente ceramice, fragmente de sticlă diverse, resturi de cahle, un fragment de olan, o piesă de fier şi un
rest de cărămidă.
b) Centrul istoric, str. pictor N. Tonitza; MMB, MNIR; Gheorghe Mănucu Adameşteanu (responsabil
ştiinţific, proiect) - MMB; Silviu Oţa (responsabil ştiinţific, sector), Ionuţ Bocan, Andra Samson, Sorin
Cleşiu, Katia Moldoveanu, Elvira Safta, Emil Dumitraşcu, Ginei Lazăr, Virgil Apostol, Mihai Florea MNIR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Prin această cercetare arheologică preventivă ne-am propus:
înregistrarea punctelor în care au fost găsite structuri de lemn, degajarea lor în suprafaţă, în dreptul imobilelor
9-11, efectuarea de relevee, obţinerea şi înregistrarea unor profile stratigrafice, recoltarea materialului
arheologic existent şi a unor probe de lemn, pentru analiza dendrocronologică. Am urmărit, de asemenea,
înregistrarea dispunerii elementelor constructive ale străzii de lemn şi relaţia lor stratigrafică cu strada. Un alt
obiectiv a fost acela de a studia atât cât este posibil o parte din casa cu ziduri de cărămidă la intersecţia cu
strada I. C. Filitti. Un alt obiectiv era acela de a marca punctele în care au fost clădiri în cursul sec. XX şi
care nu mai există, prăbuşindu-se la cutremurul din anul 1977. De asemenea, se are în vedere şi publicarea
rezultatelor cercetărilor arheologice şi eventual organizarea unor expoziţii în care să fie prezentate piesele
descoperite şi rezultatele cercetărilor.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Săpăturile de pe traseul vechilor utilităţi, executate de firma Acvatot,
au intersectat fragmente din traseul vechii străzi pavate cu lemn şi fragmente de zid ori zone de moloz din
cărămizi modeme. Ca urmare a acţiunii de supraveghere şi cercetare arheologică preventivă pe strada pictor N.
Tonitza, au fost identificate resturi de structuri de lemn şi ziduri din cărămidă pe ambele laturi ale străzii.
Acestea au fost surprinse sub pavajul trotuarului şi la intersecţia cu strada I. C. Filitti după cum urmează:
• l .T. l. Trasată în partea de sus a străzii pictor N. Tonitza, lângă imobilul cu nr. 30 de pe strada Franceză.
Aici au fost surprinse structuri de lemn provenite de la vechea stradă Brâncoveanu.
• 2.T.2. Amplasată în dreptul imobilului cu acelaşi număr, puţin mai jos. Sub conducta de gaze au fost
observate fragmente de lemn la adâncimea de 1,90 m.
• 3.T.3. Trasată în dreptul parcării (imobilul cu nr. 9) a fost găsit un rest din vechea stradă. S-au putut
observa trei refaceri.
• 4.T.4. Amplasată în dreptul imobilului cu nr. 9, lângă colţul clădirii cu nr. 11. A fost găsit un alt fragment
din vechea stradă pavată cu lemn. Şi aici au fost observate tot trei refaceri ale vechii străzi.
• 5.T.5. În dreptul imobilului cu nr. 4. Au fost găsiţi doi stâlpi din vechea stradă, precum şi „blăni" de lemn.
• 6.T.6. Trasată în zona de intersecţie a străzilor pictor N. Tonitza şi I. C. Filitti, lângă vechiul traseu de
canalizare şi apă au fost identificate fragmente de ziduri din sec. XIX-XX. Tot acolo, în lateralul zidurilor,
lângă căminul de canalizare, a fost identificat un stâlp de la vechea stradă de lemn(?).
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• 6.T.6.A. Deschisă în lateralul secţiunii precedente. În zona de intersecţie a străzilor Pictor N. Tonitza şi I. C.
Filitti, lângă traseul conductei de apă şi canalizare menţionate la punctul precedent, au fost identificate ziduri din
cărămidă din epoca modernă parţial reutilizate în perioada actuală. Conform ridicărilor topografice executate de
către R. A. Borroczyn spre mijlocului sec. XIX ( 1852), în această zonă existase o casă.
Casa I - prin cercetarea arheologică a fost identificată şi studiată parţial o casă cu ziduri şi pavaj din
cărămidă, care a cunoscut mai multe faze constructive. Din aceasta au fost înregistrate trei ziduri, un nivel de
incendiere (atribuit celui din anul 1847) şi un pavaj de cărămidă. Acesta e suprapus de fragmente de tencuială
pictată. Peste pavaj a fost găsit şi un rest de zid căzut, dar fără să putem spune dacă aparţinea unei bolţi de
cărămidă sau este din elevaţia casei. Materialul arheologic rezultat - fragmente ceramice, de sticlă şi resturi
osteologice provenite de la animale - este extrem de sărac. Dintre formele descoperite amintim farfurii,
ulcioare, castroane, pahare de sticlă, fiole, sticle de vin, un topor, o foiţă de bronz, şi câteva fragmente de
zgură şi fier topit. Pe baza inventarului arheologic - ceramică şi sticlă - raportat la nivelul de incendiu, putem
aprecia că această casă a existat în prima jumătatea a sec. XIX.
c) Centrul istoric, strada Poştei; MMB, MNIR; Gheorghe Mănucu Adameşteanu (responsabil ştiinţific,
proiect) - MMB; Silviu Oţa (responsabil ştiinţific, sector), Ionuţ Bocan, Andra Samson, Katia Moldoveanu,
Emil Dumitraşcu, Ginei Lazăr, Virgil Apostol, Mihai Florea - MNIR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: Prin derularea acestei cercetări arheologice preventive au fost
avute în vedere următoarele: înregistrarea punctelor în care au fost găsite ruinele hanurilor Stavropoleos şi
Constantin Vodă, degajarea lor în suprafaţă, efectuarea de relevee, obţinerea şi înregistrarea unor profite,
recoltarea materialului arheologic existent. De asemenea, se are în vedere şi publicarea informaţiei
arheologice recuperate şi, eventual, organizarea unor expoziţii în care să fie prezentate piesele descoperite şi
rezultatele cercetărilor.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Au fost trasate în total 11 secţiuni cu diverse orientări, în funcţie
de traseele specifice de urmat pentru utilităţi. Au fost identificate porţiuni din traseele hanurilor Constantin
Vodă (latura sa de est) şi Stavropoleos. De asemenea, au fost identificate şi fragmente de construcţii existente
în trecut între cele două hanuri. Acestea au fost realizate din cărămidă legată cu mortar şi, pe alocuri,
suprapuneau clădiri mai vechi, distruse, din care s-a păstrat doar moloz. Artefectele recuperate sunt extrem de
sărace şi constau în fragmente ceramice databile în sec. XVIII-XIX, bucăţi de sticlă, o pipă, resturi
osteologice animale şi câteva fragmente de cahle. Din vechea canalizare a oraşului, au fost recuperate
monede databile în sec. XX, o medalie, cartuşe şi instrumente medicale contemporane.
d) Centrul istoric, strada Stavropoleos; MMB, MNIR; Gheorghe Mănucu Adameşteanu (responsabil
ştiinţific, proiect) - MMB; Silviu Oţa (responsabil ştiinţific, sector), Andra Samson, Katia Moldoveanu, Emil
Dumitraşcu, Ginei Lazăr, Virgil Apostol, Mihai Florea - MNIR
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CERCETĂRII: înregistrarea punctelor în care au fost găsite ruinele hanurilor
Zlătari şi Constantin Vodă, degajarea lor în suprafaţă pentru clarificarea traseului zidurilor, o ridicare
topografică a zonei, identificarea unor posibile străzi de lemn, efectuarea de planuri şi relevee, un studiu de
arhitectură şi recoltarea materialului arheologic existent. De asemenea, se are în vedere şi publicarea
informaţiei arheologice recuperate şi, eventual, organizarea unor expoziţii în care să fie prezentate piesele
descoperite şi rezultatele cercetărilor.
PRINCIPALELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE: Ca urmare a campaniei din anul 2011, au fost descoperite
fragmente din vechea stradă pavată cu lemn. Din ea s-au păstrat două fragmente, unul în dreptul Bisericii
Stavropoleos, iar un al doilea în dreptul Muzeului Naţional de Istorie a României. Paralel cu primul fragment
de stradă, au fost găsite porţiuni din ruinele Hanului Greci (sectorul a revinit spre cercetare MMB). În dreptul
celui de-al doilea fragment de stradă, pe o porţiune a sa, de o parte şi de alta, au fost găsite ruine din fostele
hanuri Constantin Vodă (pe latura sudică) şi Zlătari (pe latura nordică). Conform planului de lucru, în acest
sector au fost puse în evidenţă ruinele, s-au fiicut măsurători topografice, relevee de arhitectură, desene
arheologice (planuri) şi înregistrări fotografice. Stratigrafia a fost distrusă de cercetări sau amenajări mai
vechi. Artefactele recuperate (fragmente ceramice şi de sticlă) au fost găsite doar în poziţie secundară şi erau
bulversate. Materialul arheologic recuperat este însă relativ sărac şi constă în resturi osteologice şi fragmente
ceramice, la rândul lor aruncate probabil în cursul sec. XVIII-XIX.
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A2,

Bucureşti-Constanţa,

tronson

Cernavodă-Constanţa,

Centura de ocolire

Deva-Orăştie,

Valul Mare de

pământ

Gelmar II

~~~~~~~~~~~~~

A 3, Bucureşti-Braşov, tronson

Bucureşti-Moara Vlăsiei,

Creţuleasca-Va/ea Pasărea

Şantiere

Al,

Orăştie-Sibiu,

Lotul 1: Orăştie-Sebeş,
Romos-Sârba/Valea Vaideilor

arheologice preventive

Al , Orăştie-Sibiu, Lotul 1: Oră ş tie-Sebeş,
Aurel Vlaicu-Obreza

Al, Orăştie-Sibiu , Lotul 1:

Oră ş tie-Sebeş,

Şi bot-Cânepişte

Al , Orăştie-Sibiu, Lotul 1: Orăştie-Sebeş, Şibot-În Obrej

Şantiere

arheologice preventive

Al,
Al,

Al,

Orăştie-Sibiu,

Lotul 1: Orăştie-Sebeş,
Balomiru de Câmp-Pârâul Sărăţii

Orăştie-Sibiu,

Lotul 1:

Orăştie-Sebeş,

Tărtărie-Podul Tărtăriei

Al,

Lotul 1: Orăştie-Sebeş,
Pianu de Jos-Podei

Şantiere

Lotul 1:

Orăştie-Sebeş,

Tărtărie-Podul Tărtăriei

Al,

est

Orăştie-Sibiu,

Orăştie-Sibiu,

Al,

vest

Orăştie-Sibiu,

Lotul 1: Orăştie-Sebeş,
Pianu de Jos-Lunca Pârâului

Orăştie-Sibiu,

Lotul 1: Orăştie-Sebeş,
Pianu de Jos-Podei

arheologice preventive

Autostrada Deva-Lugoj, Lotul 4, Bacea-La Sărătură

Autostrada Deva-Lugoj, Lotul 4,
Brănişca-Balta Pescăriei Vest

A 10, Sebeş-Turda, Lotul 4, Unirea
Autostrada Deva-Lugoj, Lotul 4,
Brănişca-Ba/ta Pescăriei Est

A 10,

Sebeş-Turda,

Lotul 4,
Dumbrava-Sit 2

Şantiere

A 10, Sebeş-Turda, Lotul 4, km,
Dumbrava-Sit 3

arheologice preventive

A 10, Sebeş-Turda, Lotul 4, km 61+450-61+750,
Măhăceni-Turdăoi

A 1O,

A 10, Sebeş-Turda, Lotul 4,

Stejăriş,

Sebeş-Turda,

Lotul 4,

Măhăceni,

sit 4

sit 5

A 10, Sebeş-Turda, Lotul 4,

A 10, Sebeş-Turda, Lotul 4,

Bucureşti, Băneasa

Şantiere

arheologice preventive

Stejăriş,

Bădeni

sit 6

Bucureşti,

Bucureşti,

Centru Istoric, Strada

Poştei

Centru Istoric, Strada Tonitza

Bucureşti ,

Şantiere

arheologice preventive

Centru Istoric, Strada Stavropoleos

Cercetări

Arheologice, XXI,

PROGRAME ŞI PROIECTE DE CERCETARE

1

Bucureşti,

2014, p. 519-530

(2009-2014)

A. PROIECTE EUROPENE (ÎN PARTENERIAT)

I. From the earliest modern humans to the onset offarming (45,000-4,500 BP) I Programme ERC-SG-SH6 ERC Starting Grant - The study of the human past Funded under: FP7-IDEAS-ERC by EU (ADNABJOARC);
2011-2015; ERC STARTING GRANT; University College Dublin, National University Ofireland, Dublin,
Ireland; Trinity College Dublin, University of York, University of Geneva, University of Cambridge, Russian
Academy of Sciences, Tbilisi State University, University of Coimbra, Masaryk University in Bmo
University of Latvia, University of Potsdam, University of Winnipe, Natural History Museum in Vienna,
University of Oxford, National History Museum of Romania (MNIR); Ron Pinhasi (coordonator proiect);
Cătălin Lazăr (coordonator MNIR); Adrian Bălăşescu, Radian Andreescu (MNIR)
ETAPE DE PROIECT (2009-2014): Este un proiect de cercetare fundamentală multianual, dar nu organizat pe
etape anuale, ci pe obiective, ca de exemplu: craniometrie, antropologie fizică; aDNA.
PRINCIPALELE OBIECTIVE: Proiectul are drept obiectiv principal investigarea interfeţei complexe dintre
factorii morfologici, genetic, comportamentali şi culturali ce au condus la structurarea populatiei europene în
intervalul 45000-4500 cal. BC.
PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE 2009-2014: Activităţile proiectului implică studierea populatiei
europene din intervalul 45000-4500 cal. BC prin: a). analize complexe pluridisciplinare de natura
bioarheologică, izotopi stabili, ADN fosil şi studii radiometrice asupra unui lot de peste 700 de schelete din
regiunea Eurasia; b ). dezvoltarea unor metode şi tehnici noi în domeniul analizelor de ADN fosil uman şi
animal. Rezultatele şi activităţile proiectului sunt completate şi de publicarea a peste 20 de articole în
publicaţiii cotate ISI.
PAGINA WEB: https://sites.google.com/site/pinhasierc/
II. Discovering the archaeologist of Europe (DISCO 2) (proiect nr. 52809-LLP-1-2012-1-UK-LEONARDOLNW); 2012-2014; Lifelong Leaming Programme Leonardo; York Archaeological Trust, Marea Britanie;
Landward Research Ltd (Marea Britanie), Intemationales bsterreichisches Archăologie Forum (Austria),
Agentschap Onroerend Erfgoed (Belgia), Department of Antiquities (Cipru), Institute of Archaeology Academy of Science, Prague (Cehia), Foreningen af Fagarkaeologer (Danemarca), MTU Arheopolis
(Estonia), Universităt Bonn, Institut filr Archăologie und Kulturanthropologie (Germania), Initiative for
Heritage Consultancy (Grecia), Institute of Archaeologists of Ireland (Irlanda), Confederazione Italiana
Archeologi (Italia), Latvijas Universitate(Letonia), University of Amsterdam (Olanda), Norwegian
Association of Researchers (Norvegia), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polonia),
Associar;:ăo Profissional de Arque6logos (Portugalia), Muzeul Naţional de Istorie a României (România),
Univerza na Primorskem (Slovenia), Comenius University in Bratislava, Faculty of Philosophy (Slovacia),
Institute of Heritage Sciences - Incipit (Spania), European Association of Archaeologists, Cultural Heritage
Without Borders (Bosnia); Kenneth Aitchinson (coordonator proiect), Corina Borş (coordonator MNIR);
Paul Damian (MNIR)
ETAPE DE PROIECT: Scopul principal al proiectului l-a constituit o analiză transnaţională detaliată (pe baza
unor criterii specifice de referinţă), realizată în 21 de ţări europene, cu privire la gradul de angajare în
domeniul arheologiei şi identificarea barierelor existente în ceea ce priveşte mobilitatea forţei de muncă
specializate în acest domeniu la nivel european. Acest proiect constituie o continuare şi o aprofundare a
cercetărilor întreprinse în cadrul proiectului omonim, desfăşurat între anii 2006-2008. Astfel, între anii 2012
şi 2014, reprezentanţi din cadrul a 23 de organizaţii au colaborat în cadrul unei cercetări complexe menite să
obţină un profil al profesiunii de arheolog, respectiv al pieţei muncii în acest domeniu în cadrul a 21 de ţări
europene. Rezultatele astfel obţinute au putut fi comparate cu cele obţinute în cazul precedentului proiect.

1

Fiecare proiect va fi prezentat după unnătoarele criterii: denumire proiect; perioada de desfăşurare; tipul proiectului;
instituţie/instituţii coordonatoare; instituţii partenere; coordonatori proiect; membrii; etape de proiect; principalele
obiective; principalele activităţi şi rezultate.
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PRINCIPALELE OBIECTIVE: Principalul scop al acestui proiect a fost acela de a obţine date comparabile pentru
diferite ţări europene în ceea ce priveşte profesiunea de arheolog, pentru a oferi o înţelegere primară
referitoare la structura şi situaţia actuală a comunităţii arheologice în cadrul ţărilor participante. Un asemenea
demers a urmărit să identifice, deopotrivă, oportunităţile şi/sau ameninţările cu privire la mobilitatea forţei de
muncă (specializate) în domeniul arheologiei la nivel european, prin analizarea modelelor de angajare şi a
constrângerilor privitoare la arheologie în diferite ţări europene. Cu alte cuvinte, scopul proiectului a fost
acela de a investiga şi evalua domeniul arheologiei şi practicarea acesteia, în vederea stabilirii structurii
corpului profesional de arheologi şi pentru a obţine o imagine aprofundată asupra necesităţilor comunităţii
arheologice la nivel naţional şi european. Principalele obiective ale proiectului, la nivel naţional şi european,
au avut în vedere: (I) să realizeze un profil al forţei de muncă arheologice (specializate); (2) să identifice
tendinţe şi aspecte importante ale pieţei muncii în domeniul arheologic; (3) să identifice lipsurile privind
aptitudinile profesionale specifice arheologiei şi necesităţile de formare în ceea ce priveşte profesiunea de
arheolog la nivel european; (4) să disemineze rezultatele acestei cercetări, în primul rând pentru a oferi
informaţii relevante angajatorilor în domeniul arheologiei în scopul acordării de asistenţă pentru planificarea
activităţilor relevante pentru arheologie şi îmbunătăţirea performanţei în acest domeniu al organizaţiilor I
instituţiilor I entităţilor relevante; (5) să informeze comunitatea arheologică (sectorul arheologic) cu privire la
rezultatele acestei cercetări.
PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE: Au fost organizate şase întâlniri de lucru ale partenerilor de proiect.
Au fost aplicate la nivelul fiecăreia dintre cele 21 de ţări partenere chestionare instituţionale şi individuale
pentru obţinerea datelor de referinţă necesare cercetării privind profesiunea de arheolog şi mobilitatea forţei
de muncă specializate din acest domeniu la nivel european. Au fost elaborate 21 de rapoarte naţionale şi un
raport transnaţional. A fost orgaizată o sesiune specială de diseminare a rezultatelor proiectului în cadrul celei
de-a 21-a Reuniuni Anuale a Asociaţiei Europene a Arheologilor (EAA).
PAGINA WEB: http://www.discovering-archaeologists.eu/

8. PROGRAME NAŢIONALE DE CERCETARE

I. Programul Naţional de Cercetare „Autostrada"; 201 O - prezent.
Programul Naţional de Cercetare Arheologică „Autostrada" a fost instituit în anul 2010, prin ordinul (comun)
nr. 653 I 2497 al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerului Culturii şi Patrimoniului
Naţional. Coordonarea managerială a acestui program naţional prioritar de cercetare este asigurată de MNIR
împreună cu Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A.
În acest context, în perioada 2010-2014, echipe de arheologi din cadrul MNIR au participat la derularea
cercetărilor arheologice preventive de amploare ocazionate de construirea următoarelor lucrări de
2
infrastructură rutieră :
• Proiectul Autostrada A3: Bucureşti - Braşov, Tronson Bucureşti - Moara Vlăsiei (km O-km 19+500)
(2009-2013) I Beneficiar: CNADNR S.A. şi Impresa Pizzarotti C.S.p.A. Italia Sucursala Cluj (*reluare
lucrări 2014) (diagnostic arheologic, cercetarea arheologică preventivă şi supraveghere arheologică);
• Proiectul Coridorul IV de transport pan-european: Autostrada A2: Bucureşti - Constanţa I tronson
Cernavodă- Constanţa (km 159+000-km 159+150) (2011-2012) I Beneficiar: CNADNR S.A. şi Asocierea
Astaldi SPA - Max Boegl România S.R.L. Cernavodă (cercetarea arheologică preventivă şi supraveghere
arheologică);

• Proiectul Coridorul IV de transport pan-european: Centura de ocolire Deva - Orăştie (2011) I
Beneficiar: CNADNR S.A. şi Asocierea STRABAG AG - S.C. STRACO GRUP S.R.L. - S.C. STRABAG
S.R.L. (diagnostic arheologic, cercetarea arheologică preventivă şi supraveghere arheologică);
• Proiectul Coridorul IV de transport pan-european: Autostrada Al Orăştie - Sibiu (2011-2012) I
Beneficiar: CNADNR S.A. şi STRABAG S.R.L., STRACO GRUP S.R.L., IMPREGILO (diagnostic
arheologic - loturile I-IV, cercetare arheologică - lotul I: Orăştie - Sebeş şi supraveghere arheologică - lotul
I: Orăştie - Sebeş);

2

Pentru rezultatele cercetărilor arheologice, vezi supra p. 493-509.
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• Proiectul Coridorul IV de transport pan-european: Autostrada Deva - Lugoj, lotul 4 (km 77+ 361 - km
99+500) (2013-2014) I Beneficiar: CNADNR S.A. şi Asocierea TEHNOSTRADE S.R.L - SPEDITION
UMB S.R.L. (diagnostic arheologic, cercetarea arheologică preventivă şi supraveghere arheologică);
•Proiectul Autostrada Sebeş - Turda, lotul 4 (km 53+000-km 77+000) (2014-2015) I Beneficiar: CNADNR
S.A. şi PORR CONSTRUCT S.R.L. (diagnostic arheologic, cercetarea arheologică preventivă şi
supraveghere arheologică).

C.

PROIECTE DE CERCETARE COORDONATE DE MNIR CU FINANŢARE UEFISDCI

I. Prestigiu şi Putere. Obiecte de podoabă nemetalice din muzeele româneşti, cu un studiu arheometric
pentru determinarea originii mărgelelor de chihlimbar (ROMANIT); 2007-201 O; Institutul Naţional pentru
Ştiinţe Biologice, UB, Muzeul Naţional Geologic; MNIR
PRINCIPALELE OBIECTIVE: dezvoltarea metodelor de diagnostic de origine a chihlimbarului, respectiv
capacitatea de a distinge ambra baltică de cea autohtonă (cunoscută ca romanit, sau chihlimbarul de Colţ).
PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE: Chilimbrarul a fost, pentru milenii, unul dintre principalele materii
prime de „export", vehicul al prestigiului social, având mare căutare. Deşi resursa din Munţii Buzăului este
mult mai mică decât cea de pe malurile Mării Baltice, romanitul a avut circulaţie locală (din Dobrogea până
în sudul Ardealului) din epoca bronzului şi până în epocă bizantină, aşa cum analizele noastre au demonstrat.
A rezultat, în timpul derulării proiectului, dar şi în anii care au venit, opt articole ISI, un al nouălea fiind în
curs de evaluare (vezi lista bibliografică, unde însă figurează numai lucrările la care sunt coautor), un capitol
de carte (publicat în SUA), două teze de doctorat şi chiar un stagiu de post-doc (tocmai încheiat).
PAGINA WEB: http://www.romanit.ro/index.html

politici transfrontaliere. Integrarea spaţiului Dunării de Jos în civilizaţia romană
(STRATEG) (PNCDl2 9101012007); 2007-2010; MNIR, UB, IAB, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei
Cluj-Napoca, SC Digital Domain SRL; Paul Damian (coordonator), Ovidiu Ţentea (responsabil), Alexandru
Raţiu, Corina Borş, Sorin Cleşiu, Mihai Florea (membrii)
II. Strategii defensive

şi

ETAPE DE PROIECT:

•

2007 I Etapa I - Evaluarea contextului patrimonial

şi

teoretizarea modelului cognitiv

şi

tehnologic al

cercetării

•

2008 I Etapa li - Crearea instrumentelor

şi

construirea bazei documentare preliminare necesare

investigaţii lor

• 2009 I Etapa III - Recuperarea componentei mentale, culturale a peisajului arheologic prin analize spaţiale şi
mijloace statistice şi redactarea studiilor privind impactul prezenţei militare Romane la Dunărea de Jos
• 20 I O I Etapa IV - Diseminarea rezultatelor cercetării la nivel naţional şi internaţional.
PRINCIPALELE OBIECTIVE: Proiectul are trei elemente constitutive: de cercetare propriu-zisă asupra
frontierelor romane (limes-ul Imperiului Roman), de integrare a cercetării într-un cadru inter-instituţional
eficient, respectiv de prezentare a rezultatelor unui public avizat şi a unuia larg, care va fi atras printr-o serie
de acţiuni de popularizare.
Cercetarea: a) etapa cercetării de teren, care presupune efectuarea de măsurători modeme (topografice, radar
şi GPS) a obiectivelor propuse în cadrul proiectului, cât şi fotografierea acestora; b) prelucrarea datelor, care
presupune: 1) constituirea unei arhive cartografice, epigrafice; c) fotografice, bibliografice şi topografice; 2)
transpunerea arhivei pe format digital, accesibil on-line; c) analiza informaţiilor obţinute şi prezentarea
rezultatelor în lucrări de specialitate în format clasic şi on-line, în cadrul unor seminare sau cursuri opţionale
la FIB-UB. Obţinerea unor serii de analize ample ce vor fi publicate în seria monografică, deja existentă, a
Centrului de Studii Militare Romane.
PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE:

Integrarea cercetării într-un cadru inter-instituţional eficient:
Promovarea unei cercetări clasice, cu sarcini distribuite între diferitele instituţii de profil, dar cu
competenţe diferite, ceea ce va îmbunătăţi metoda de abordare a conceptelor de bază utilizate în cercetarea
ştiinţifică.
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Promovarea unei cercetări clasice, cu sarcini distribuite între diferitele instituţii de profil, dar cu
diferite, ceea ce va îmbunătăţi metoda de abordare a conceptelor de bază utilizate în cercetarea

competenţe
ştiinţifică.

Promovarea unei cercetări pluridisciplinare, care atrage implicit cooperarea între diferitele instituţii şi
specializarea acestora pe probleme specifice de arheologie, o astfel de cooperare fiind esenţială dezvoltării
unor instrumente de cercetare moderne, similare celor folosite în Uniunea Europeană.
Integrarea rezultatelor cercetărilor consorţiului în proiecte internaţionale de mare prestigiu precum cele
ale Frontiers of the Roman Empire.
Prezentarea rezultatelor:
publicul specializat: specialiştii în arheologia şi istoria Imperiului Roman vor avea acces direct la
rezultatele cercetării prin intermediul unor lucrări (monografii, articole, broşuri şi baze de date în format
clasic, dar mai ales digital - site web), iar studenţii vor avea acces la rezultate şi prin intermediul unor
seminare şi cursuri opţionale pe tema identificării limes-ului roman ca monument de patrimoniu de
importanţă universală.

• promovarea patrimoniului cultural antic de pe teritoriul românesc - respectiv limes-ul roman - în acelaşi
timp cu identificarea unor subiecte relevante ce fac legătura cu patrimoniul antic european. O astfel de
abordare este esenţială pentru familiarizarea publicului larg cu civilizaţia antică, şi în acelaşi timp pentru
conştientizarea, de către public şi numai, a importanţei monumentelor arheologice şi a necesităţii protejării şi
păstrării acestora. Această etapă presupune diseminarea rezultatelor prin intermediul unor broşuri,
comunicate şi conferinţe de presă, documentare TV şi mai ales în cadrul unui sit web uşor accesibil, precum
şi acordarea de sprijin muzeelor şi autorităţilor locale pentru integrarea diferitelor situri în circuitele turistice.
PAGINA WEB: strateg.org.ro I http://www.net4u.ro/

III. Cronologie şi interacţiuni umane în eneoliticul din sudul României. Gume/ni/a - perioadă cheie a
preistoriei europene - staţiunile, spaţiul cunoscut şi necunoscut (PNCD/2 - 92-10112008) (CHRONOS);
2008-2011; MNIR, UAIC, UB Facultatea de Geologie şi Geofizică, Institutul de Memorie Culturală
(Bucureşti); Radian Andreescu (coordonator), Cătălin Bem (responsabil), Paul Damian, Cristian-Leonard
Micu, Eugen-Marius Paraschiv, Emil-Ionuţ Dumitraşcu, Corina Borş, Katia Moldoveanu, Ion-Cătălin
Nicolae, Alin-Petrică Frînculeasa, Sandu-Gabriel Vasile, Mihai Florea (membri)
PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE:

Definirea claselor dimensionale ale te/I-urilor Gumelniţa. Stabilirea unor intervale dimensionale este, în general,
aleatorie, chiar dacă este însoţită de argumente ştiinţifice. Neidentificarea fundamentului natural şi neluarea în
calcul a transformărilor geomorfologice şi topografice ale vecinătăţilor staţiunilor induce erori în ambele
sensuri. Pentru crearea unei posibilităţi de comparare, criteriile trebuie să fie aceleaşi în toate cazurile. În
consecinţă, am optat pentru suprafaţa unui contur ferm al teii-ului - reprezentând aria unei proiecţii topografice
orizontale a movilei antropice. Ca şi în cazul suprafeţei, de care este în mod direct legată, înălţimea teii-urilor
poate fi tradusă prin două expresii - cea a înălţimii efective a movilei antropice şi cea a grosimii maxime a
depunerilor. Există, astfel, trei categorii cuantificabile matematic - teii-uri de mici dimensiuni - flx):S2, x
aparţinând intervalului 0-40 m; de dimensiuni medii - 2:Sf(x):'S4, x aparţinând intervalului 40-75 m; de mari
dimensiuni - 4:Sf(x):Sl2, x aparţinând intervalului 75-200 m. Ultima categorie a fost exagerată pentru a putea
include şi excepţia Hârşova Teii.
Modelul de locuire Gumelniţa - dobrogean. În zona dobrogeană toate te/I-urile au numeroase aşezări satelit.
Ariile "de influenţă" au fost stabilite atât pe baza intervizibilităţii dintre teii şi fiecare staţiune unistratificată,
dintre acestea, precum şi pe baza interaccesibilităţii. Trebuie specificat faptul că intervizibilitatea nu a contribuit
la alegerea locului de staţionare în cazul staţiunilor unistratificate. Determinante au fost condiţiile
geomorfologice şi resursele minerale. Dacă aplicăm acest model habitaţional pentru situaţia relevată de
cercetările noastre se poate presupune existenţa unor teii-uri, astăzi distruse, mai cu seamă în zona sudică.
Modelul de organizare primară a te/I-urilor de mari dimensiuni. După o analiză amănunţită a situaţiilor
relevate de teii-ul de la Stoeneşti (Giurgiu), am ajuns la o serie de concluzii preliminare, verificate şi evaluate
prin cercetările asupra altor monumente similare. Întotdeauna un şanţ de delimitare era săpat la baza teraselor
sau martorilor de eroziune pe care - în toate cazurile - erau ridicate te/I-urile de mari dimensiuni. Faptul că
şanţurile de delimitare au fost săpate la baza terasei pe care s-au stabilit primii locuitori gumelniţeni
exclude orice veleităţi defensive, acordându-le o funcţie simbolică, de delimitare a spaţiului interior al
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fiecărui

teii-ului. De asemenea, modelului de locuire

şi

organizare

spaţială

a teii-urilor mari îi este proprie

locuirea exterioară.
Modelul de organizare primară a teii-urilor de mici şi medii dimensiuni. Toate teii-urile acestei categorii sunt
amplasate pe grinduri din luncile râurilor interioare. Toate sunt delimitate de cel puţin un şanţ de separare,
rămânând deschis o lungă perioadă de timp. Toate au fost săpate în luncă, în exteriorul grindurilor iniţiale, pe
un traseu cvasicircular. Toate şanţurile sunt săpate înaintea dezvoltării stratigrafice. Importantă este dublarea
spre interior a şanţului printr-un val - element care nu există în cazul teii-urilor de mari dimensiuni. Prezenţa
fundamentului natural în cazul acestora a încercat să fie copiată prin înălţarea intenţionată a unui grind
insuficient de înalt. O altă categorie de şanţuri este constituită de cele de fundaţie pentru un gard cu un traseu
rectangular adosat ferm în jurul aşezării efective.
Cercetarea neintruzivă a teii-urilor Gumelniţa. În cazul celor mai multe dintre teii-urile gumelniţene,
caracterul vertical al fotografiilor aeriene nu permite identificarea. Este ştiut faptul că nu există "volum" în
acest tip de fotografie. Analiza fotografiilor aeriene oblice poate deveni o primă etapă metodologică în
cercetarea teii-urilor Gumelniţa. Fotografia aeriană nu poate exclude însă cercetarea la sol în parametri
clasici. Cercetarea de suprafaţă trebuie să reprezinte o a doua etapă obligatorie în acest proces. De asemenea,
etape complementare ale aceluiaşi demers sunt scanările 3D şi cele magnetometrice şi cu ajutorul GPR-ului.
Împreună pot stabili structura internă, tipul de organizare spaţială şi apartenenţa la unul sau altul dintre
modelele de locuire.
Curba paleomagnetică. Probele analizate în vederea integrării Munteniei în curba paleomagnetică general
balcanică au provenit dintr-o staţiune pluristratificată Gumelniţa în curs de cercetare - situl de la Bucşani Pod.
Structura magnetizării în toate eşantioanele analizate a fost monocomponentă. Pe baza direcţiilor obţinute la
fiecare eşantion s-au calculat direcţile medii pe fiecare vatră analizată, pe baza statisticii Fisher. Valorile medii
îndeplinesc criteriile de calitate cerute de un studiu de arheomagnetism. Au fost comparate datele de declinaţie
şi înclinaţie obţinute pe vetrele de la Bucşani cu curba de referinţă a paleovariaţiei seculare în ultimii 8000 de
ani în Balcani. Înclinaţia medie obţinută pe ambele vetre este un indicator bun al posibilei vârste deoarece valori
aşa mici de 47-43 s-au înregistrat în ultimii 8000 de ani cel mai probabil în intervalul 4500-4000 BC. Valorile
declinaţiilor medii sunt compatibile şi ele cu această vârstă, care este în concordanţă cu vârstele obţinute prin
metoda radiocarbon.
PAGINA WEB: http://www.arheo-chronos.ro

IV. Modele de coevoluţie între om şi mediu în zona umedă a Bălţii Ialomiţei (PN-ll-JD-PCE-20 l 1-3-0982);
2011-2015; MNIR, UAIC, UB, University College London (Marea Britanie); Academia Naţională de Ştiinţe
Erevan (Armenia); Dragomir Nicolae Popovici (coordonator), Adrian Bălăşescu, Constanin Haită, Valentin
Radu (membri)
PRINCIPALELE OBIECTIVE: Acest proiect îşi propune să definească specificul comunităţilor umane în strânsă
legătură cu mediul natural. Câteva paliere cronologice, cum ar fi perioada neo-eneolitică, epoca Latene şi
Evul Mediu au poziţii privilegiate într-o zonă de studiu vastă şi pot fi studiate prin intermediul unui
diagnostic interdisciplinar cuprinzător. Corelarea parametrilor specifici obţinuţi prin studii de arheologie,
sedimentologie, arheozoologie, micromorfologie, palinologie, antracologie, carpologie şi antropologie fizică,
raportate la diferite categorii ale spaţiului social vor permite observaţii generale privind modelele de evoluţie.
Mediul natural, precum şi evoluţia acestuia trebuie să fie reconstruite într-un mod cât mai detaliat posibil şi în
întreaga sa complexitate, pentru descifrarea şi definirea strategiilor de exploatare a resurselor, opţiunile
culturale şi comportamentele sociale ale acestor comunităţi. Zona de studiu este situată în „Balta Ialomiţei",
zona de luncă dintre cele două canale ale Dunării, Dunărea Veche şi Borcea, care prezintă zone naturale,
permanent sau ocazional inundate şi zone îndiguite cu păduri artificiale sau naturale.
PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE 2011-2014:
• Continuarea cercetărilor de pe Popina-Borduşani în vederea obţinerii unor date suplimentare privind
definirea cu cât mai mare precizie a succesiunilor secvenţelor ocupaţionale antropice de aici, stabilirea
momentului de început al locuirii şi asigurarea racordului stratigrafic precis cu zona exterioară sitului.
• Investigarea cât mai multor areale din zona Bălţii Ialomiţei cu scopul depistării şi definirii altor situri
arheologice corespunzătoare diverselor locuiri umane de-a lungul diverselor paliere cronologice.
• Elaborarea unei strategii adecvate, de natură să permită obţinerea unor eşantioane pentru datări radiocarbon semnificative pentru evoluţia temporală a locuirilor antropice în cadrul larg al zonei studiate.
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Corelarea caracteristicilor diferitelor secvenţe ocupaţionale cu variaţiile presupuse ale mediului ambiant,
prin intermediul datelor de microtopografie, sedimentologie, micromorfologie, palinologie şi
arheozoologie.
• Verificarea siturilor semnalate şi identificarea unor noi zone de locuire, măsurători GPS şi integrarea
acestora în aplicaţia GIS, în zonele Feteşti - Călăraşi şi Feteşti - Giurgeni - Vadu Oii şi prelevare de
materiale arheologice şi probe sedimentologice în zona Borduşani - Vlădeni.
CERCETĂRILE ARHEOLOGICE au vizat atât realizarea unei evaluări de teren (periegheză) fiind cercetate zonele
adiacente (zona de confluenţă a râului Ialomiţa cu braţul Borcea), cât şi săpături arheologice în cadrul sitului
de la Borduşani-Popina. De asemenea, s-a efectuat analiza profilului natural, pe întregul contur al zonei
cercetate, cu scopul identificării posibilelor zone de locuire antropică.
• În zona de est a Popinei locuirea antropică este reprezentată, numai de secvenţe ocupaţionale aparţinând
culturii Gumelniţa. Au fost observate elemente ce argumentau persistenţa unor elemente culturale de tradiţie
Boian demonstrând existenţa aici a unor locuiri corespunzătoare începutului evoluţiei culturii Gumelniţa.
Nivelurile gumelniţene au demonstrat o succesiune tipică pentru locuirile de acest tip din aşezări de tip teii,
respectiv structuri construite, locuinţe, niveluri ocupaţionale exterioare (zone de depunere a resturilor
menajere) şi mai rar, depuneri naturale. Această situaţie, evidenţiază o restructurare a spaţiului construit şi
locuit, de-a lungul diferitelor paliere cronologice posibil a fi puse în legătură cu modificări ale modelului de
gestiune a resurselor. Semnificativă este lipsa oricăror elemente culturale care să certifice existenţa unor
locuiri de tip Boian în părţile de nord-est (S I Est) şi de nord-vest ale Popinei (S li Vest).
• Au fost confirmate amplele lucrări de amenajare a Popinei în epoca getică, respectiv lucrări de terasare, şi
foarte probabil de fortificare.
• Datele privind primele secvenţe ocupaţionale de pe ?opina Blagodeasca. au relevat faptul că locuirea
antropică de aici a început în faza Gumelniţa A.
• Datele obţinute pe baza studiilor carpologice şi palinologice evidenţiază posibilitatea utilizării unor zone,
relativ restrânse, în scopul cultivării plantelor în interiorul zonei inundabile.
• Studiul arheozoologic evidenţiază modificări semnificative în domeniul strategiilor privind gestiunea
resurselor animale.
• Datele sedimentologice obţinute până în prezent reflectă o micro-topografie semnificativă a zonei, cu
identificarea diferitelor ambianţe sedimentare (lacustră, canal aluvial, bare de acreţie laterală sau grinduri de
canal, câmpie aluvială).
STUDIILE MICROMORFOLOGICE INTRA-SIT ŞI ANALIZA NIVELURILOR NATURALE au fost realizate de către prof.
Dr. Richard I. Macphail (Institute of Archaeology, University College London, UK), Dr. John Crowther
(School of Archaeology, History and Anthropology, University of Wales Trinity Saint David, Lampeter, UK)
şi Dr. Constantin Haită (MNIR). Principalele rezultate confirmă diferitele zone de utilizare antropică sugerate
de Haită (2003) şi arată cât de detaliată poată fi reprezentarea diferitelor activităţi antropice ce sunt
înregistrate în doar câţiva milimetrii în stratigrafia teii-ului.
• Au fost realizate carotaje sedimentologice de adâncime şi de mică adâncime cu scopul prelevării de
eşantioane pentru analize palinologice şi sedimentologice şi evidenţierii modificărilor majore ale microtopografiei locale a zonei, realizându-se analize sedimentologice de detaliu. Au fost trimise pentru datare, la
laboratorul din Poznan din Polonia, 16 probe radiocarbon.
CERCETĂRILE PALINOLOGICE s-au concentrat îndeosebi asupra nivelurilor cu încadrare cronologică certă şi,
acolo unde materialul organic nu a fost disponibil, s-a apelat la analiza fitolitelor. Spectrul polinic evidenţiază
un mediu forestier dominat de foioase. S-a avut în vedere conturarea caracteristicilor mediului vegetal în
diferite momente contemporane cu situl arheologic, trasarea evoluţiei vegetaţiei de-a lungul timpului şi
confirmarea prezentei cerealelor în această zonă. Studiul carpologie a fost realizat de către Dr. Roman
Hovsepyan (Institute of Archaeology Erevan, Armenia). În cazul resturilor prelevate din situl arheologic, au
fost documentate speciile Triticum monococcum, T. dicoccum, T. aestivum, Hordeum vulgare var. nudum,
alături de Lens cu/inaris subsp. microsperma şi Vicia ervi/ia etc.
ARHEOZOOLOGIE: studiul a analizat toate resturile faunistice (moluşte, peşti, reptile, păsări şi mamifere) care
provin din campaniile de săpături arheologice de la ?opina Borduşani pentru a putea caracteriza
paleoeconomia, paleobiodiversitatea şi paleomediul din perioada eneolitică.
• studiului moluştelor din carotajele sedimentologice. Speciile întâlnite sunt atât de apă curgătoare cât şi
stătătoare şi ar corespunde funcţionării zonei ca o zonă de luncă inundabilă cu ape permanente sub formă de
•

evidenţiate
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lacuri/bălţi

fluviu. Potrivit studiului aceste zone evoluează către zone ce se colmatează,
cu o evoluţie stabilă de lungă durată.
GIS: Achiziţia şi analiza datelor spaţiale necesare aplicaţiei GIS proiectate a presupus efectuarea de
măsurători topografice cu caracter general (malurile braţului Borcea în dreptul localităţii Borduşani sau
Grădiştea Stoichii/Stelnica, în zona Popinei Blagodeasca) dar şi ridicări topografice de detaliu în siturile
?opina Blagodeasca, Borduşani Bentul Mare şi Borduşani Bentul Mic.
bogate în

alimentate de

către

vegetaţie acvatică

D. PROIECTE DE CERCETARE ÎN PARTENERIAT ALE MNIR CU FINANŢARE UEFISDCI

I. Centru pentru valorizarea proiectelor cultural-ştiinţifice în arheologie (CERES) (PN-II-PT-PCCA-2013-40495); 2014-2016; UEFISDCI; INOE 2000; MNIR; MCDR; S.C. Lavimar Consult S.R.L.; Laurenţiu Marian
Angheluţă (coordonator); Ovidiu Ţentea (responsabil), Alexandru Raţiu, Andrei Cîmpeanu, Ioan C. Opriş,
Mihai Duca
ETAPE DE PROIECT:

•

Etapa I (2014) - programul multianual al

activităţilor

în

consorţiu şi

al celor cu participare

naţională şi

internaţională;

• Etapa II (2015) - prezentarea funcţiilor de autocontrol şi gestionare a programelor, informaţiilor si
rezultatelor din proiecte culturale şi de cercetare; prezentarea modelului centrului cibernetic;
• Etapa III (2016) - raportul privind realizarea şi dezvoltarea anuală a Târgului de Arheologie;
implementarea activităţilor specifice în programul local de turism şi cultural.
PRINCIPALELE OBIECTIVE: Obiectivul principal al proiectului este crearea unui centru cibernetic pentru
patrimoniul cultural şi muzeologie modernă. Fiecare obiectiv din cadrul proiectului vine cu un pachet de
lucru individual ce este finalizat atunci când toate rezultatele aşteptate sunt fumizate.
• I: Centrul pentru valorizare cultural-ştiinţifică (incluzând un arheodrom virtual)
• WP 1: Programul centrului cibernetic şi crearea reţelei de colaborare
• 2: Demonstrarea şi implementarea unei bune practici I Stimularea investigării ştiinţifice pentru arheologie
• WP 2: Campanii in situ
• 3: Suport ştiinţific orientat spre utilizator şi instrumente de informare cu acces facil
• WP3: Standarde profesionale şi programe de training
• 4: Acţiuni de sprijin pentru cercetări de piaţă şi transfer de know-how
• WP 4: Târgul de arheologie
PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE: Prezenta aplicaţie a rezultat din identificarea posibilei şi necesarei
valorizări transdisciplinare imediate, rară riscuri tehnico-ştiinţifice de implementare, a unor rezultate generate
şi validate de cercetări punctuale ale membrilor consorţiului, precum şi posibilitatea de a atribui valoare
adăugată acestora. Sunt vizate cercetările adresate investigaţiilor ştiinţifice pentru restaurare-conservare,
arheologie şi arheometrie. Proiectul propus este alăturat, dar independent, unui proiect multianual de
dezvoltare regională care prevede construirea unui parc arheologic cu o mare valoare turistică, într-un areal
de maxim interes pentru istorici, arheologi, muzeologi, lingvişti, precum şi pentru majoritatea turiştilor: Ulpia
Traiana Sarmizegetusa. Obiectivul central al proiectului de faţă constă în organizarea şi punerea în funcţiune
a unui centru de valorizare cultural-ştiinţifică cu activitate corelată cu cea a parcului arheologic, văduvit prin
poziţionarea într-o zonă defavorizată economic, cu posibilitatea organizării unor cursuri internaţionale şi a
unor tabere de cercetare aplicativă. Astfel se vor adăuga valenţe noi parcului arheologic, se va proteja
patrimoniul, se va influenţa direct şi imediat valoarea de „întrebuinţare" a parcului. Realizarea unui pachet de
servicii aferente parcului arheologic alăturat muzeului „Daicoviciu" - amplasat în imediata vecinătate a
sitului - garantează creşterea vizibilităţii parcului, dar mai ales monitorizarea ştiinţifică a activităţilor din
zonă la momentul exploatării acestuia, implementarea de bune practici şi protecţia valorosului sit arheologic.
Construirea parcului arheologic este incontestabil o iniţiativă de foarte bună calitate, eşalonată pe o perioadă
de opt ani şi cu implicarea administraţiei locale, a autorităţilor culturale, factori de decizie în teritoriu
(cimpeanu.wordpress.com/arhi/prfac/diploma). A fost insuficientă atenţia acordată protejării sitului care a
dus la degradarea accelerată. Aceasta cuprinde doar tangenţial activităţi privind organizarea modernă a
muzeului asociat ansamblului cultural şi reprezintă doar un spaţiu de comunicare către vizitatorul obişnuit.
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Conform experienţei internaţionale raportate în diferite medii - la care proiectul face în continuare trimiteri
directe - astfel de parcuri pun într-o măsură semnificativă în pericol patrimoniul. Prin organizarea unor
servicii (investigaţii, monitorizare, prospecţiuni, scanări) tehnico-ştiinţifice asociate, în principal prin metode
non-invazive (GPR, scanare 3D, termografie, LIF, LIBS, LIDAR, FTIR, XRF) şi prin evenimente
specializate (training, campanii in situ, workshop-uri tematice, târguri periodice ale producătorilor de
echipamente) care vor atrage pe diferite termene specialişti (brain gain) se reduce considerabil riscul
degradării accelerate, se îmbunătăţeşte activitatea curentă a muzeului, se susţin cercetări competitive
ulterioare. În acelaşi timp, proiectul contribuie calitativ la creşterea vizibilităţii României în mediul
internaţional cultural şi nu numai. Consorţiul creat este valoros şi adecvat obiectivelor proiectului,
cuprinzând: muzeul în a cărui administrare se află obiectivul arheologic, principala instituţie culturală din
regiune; un puternic agent economic din zonă, cu activitate de foarte bună calitate în turism şi cu experienţă
în organizarea logistică de team building-uri, cursuri şi workshop-uri; MNIR - muzeul care reuneşte cei mai
mulţi istorici şi arheologi români recunoscuţi pe plan intemational, cei care vor stabili buna organizare a
grupurilor de arheologi străini pentru campanii in situ eficiente; un agent economic pentru elaborarea
standardelor profesionale şi acreditarea cursurilor de formare profesională; un institut naţional de cercetare cu
specializare în dezvoltarea de metode şi tehnici de investigare, cu experienţă în activitatea teoretică, de
laborator şi cu practică in situ acumulată în campanii multinaţionale, europene şi extraeuropene.
PAGINA WEB: http:!/certo. inoe.ro/ceres; https://www.facebook.com/certo.department
Platformă pilot de valorizare transdisciplinară prin baze de date relaţionate (PILOT) (PN-II-PT-PCCA2013-4-1022); 2014-2016; UEFISDCI; INOE 2000; MNIR; SIVECO; Dragoş Ene (coordonator); Corina
Borş (responsabil); Alexandru Dozsa, Gabriela Dragomir, Luciana Rumega-Irimuş, Vlad Rumega-Irimuş,
Alexandru Vulpe (membri)

II.

ETAPE DE PROIECT:

• Etapa I (2014) - structura şi funcţiile platformei, selectarea categoriilor de informaţii, a bazelor de date şi
a nivelelor de acces;
• Etapa II (2014-2015) - reprezentarea de piese din depozitul Tărtăria II şi o selecţie a pieselor din
depozitul Tărtăria I în baze de date informaţionale prin investigaţii şi caracterizări fizico-chimice, studii şi
interpretări istorico-arheologice şi identificarea criteriilor de evaluare calitativă a funcţionalităţii platformei
de valorizare culturală;
• Etapa III (2016) - testarea şi optimizarea modului de acces şi căutare prin platforma transdisciplinară pe
baza determinărilor şi feed-back, lansarea publică a platformei şi a produselor satelit.
PRINCIPALELE OBIECTIVE: obiectivul principal al proiectului este crearea unui centru cibernetic pentru
patrimoniul cultural şi muzeologie modernă. Fiecare obiectiv din cadrul proiectului vine cu un pachet de
lucru individual ce este finalizat atunci când toate rezultatele aşteptate sunt fumizate.
Obiective:
• 1: Centrul pentru valorizare cultural ştiinţifică (incluzând un arheodrom virtual)
• WP 1: Programul centrului cibernetic şi crearea reţelei de colaborare
• 2: Demonstrarea şi implementarea unei bune practici I Stimularea investigării ştiinţifice pentru arheologie
• WP 2: Campanii in situ
• 3: Suport ştiinţific orientat spre utilizator şi instrumente de informare cu acces facil
• WP3: Standarde profesionale şiprograme de training
• 4: Acţiuni de sprijin pentru cercetări de piaţă şi transfer de know-how
• WP 4: Târgul de arheologie
PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE: Soluţia de utilizare a bazelor de date în mod relaţionat creşte
utilitatea fiecărei baze independente, rară ca aceasta să îşi piardă protecţia şi rară devoalarea câmpurilor care
nu se doresc a fi publice pentru diferite categorii de utilizatori. Platforma de valorizare transdisciplinară este
concepută şi structurată global, cu niveluri de vizualizare şi acces limitat, necesitând o planificare strictă a
modului de relaţionare a datelor. Aceasta este un instrument IT de exploatare cu maximă eficienţă a
resurselor asociate, spre exemplu a celor din diferite departamente de specialitate ale aceluiaşi muzeu, din
diferite depozite I colecţii I arhive şi nu numai. O astfel de platformă se va conecta în cel mai eficient mod la
o altă platformă, generând reţele tot mai eficiente pentru mediul muzeal, specialişti şi publicul larg. Aşadar,
platforma pilot urmăreşte să integreze seturi diverse de date istorico-arheologice, fizico-chimice etc.) în
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legătură

muzeale, în vederea unei caracterizări cât mai complete a acestora în scopul creşterii
al modalităţii de valorizare a acestora.
Ca studiu de caz, proiectul se axează pe cercetarea pluridisciplinară a unei importante descoperiri arheologice
de dată recentă (2012), anume două depozite compuse din piese de bronz şi fier (Tărtăria I şi Tărtăria li)
găsite cu ocazia unor ample cercetări arheologice în situl Tărtăria - Podu Tărtăriei, datată în perioada
mijlocie a primei epoci a fierului (Hallstatt mijlociu, aşa-numita perioadă a culturii Basarabi). Acestea
reunesc peste 500 de piese de bronz şi fier databile preliminar la nivel de Ha BrC (aparţinând aşa-numitei
serii Bâlvăneşti-Vinţ), fiind vorba de una dintre cele mai mari şi complexe depuneri de acest tip tăcute până
în acest moment pe teritoriul României şi - destul de probabil - în zona carpatică şi a bazinului Dunării
mijlocii şi de jos. Constituie o premieră, la nivelul României, faptul că depozitele amintite au fost descoperite
într-o săpătură arheologică. Cele două depozite reprezintă depuneri votive cu caracter de unicat atât prin
natura lor (însumând deopotrivă elemente de prestigiu social şi meşteşug), cât şi prin contextul cert de
descoperire, raportat la civilizaţia Hallstatt-ului mijlociu în zona arcului carpatic şi a bazinului Dunării
mijlocii şi de jos.
Activităţile specifice ce vor fi derulate de către MNIR în cadrul proiectului vizează: (I) elaborarea şi
diseminarea buletinelor informative periodice; (2) elaborarea fişelor de evidenţă analitică pentru piesele
componente ale depozitului Tărtăria li şi selecţia aleasă de piese componente ale depozitului Tărtăria I; (3)
cercetare trans-disciplinară orientată asupra depozitelor de piese de bronz având ca rezultat un articol publicat
într-o revistă cotată la nivel naţional; (4) organizarea unui simpozion şi a unei expoziţiie, respectiv publicarea
unui volum tip proceedings având ca temă rezultatele cercetării trans-disciplinare orientată asupra depozitelor
de bronzuri Tărtăria I şi li.
PAGINA WEB: http://rd.siveco.ro/portal/web/guest/55 (în curs de realizare)
cu

colecţii

accesibilităţii informaţionale şi

E. AL TE PROIECTE
I. Începuturile civilizaţiei europene. Neo-eneoliticu/ la Dunărea de Jos (/CE); 2005-2013; UEFISDCI (tip
PNCDI); MNIR, MJB, MDJ, MJIAP, Muzeul Romanaţiului (Caracal), MJT; Radian Andreescu
(coordonator); Cătălin Lazăr, Katia Moldoveanu, Adrian Bălăşescu, Radu Valentin, Constantin Haită
(membri)
ETAPE DE PROIECT: Programul Începuturile civilizaţiei europene. Neo-eneoliticu/ la Dunărea de Jos (ICE)
este compus din următoarele proiecte:
• Cercetarea locuirii neo-eneo/itice de pe Valea Teleormanului, colaborare MNIR cu Muzeul Judeţean
Teleorman
• Valea Teleormanului, zona Măgura-Vităneşti,jud. Teleorman;
• Dinamica locuirii neo-eneo/itice pe valea Mostiştei (Valea Mostiştei, zona Sultana-Mânăstirea, jud
Călăraşi);

• Cercetarea locuirilor preistorice de pe Valea Te/eajenu/ui, colaborare MNIR cu Muzeul Judeţean de
Istorie şi Arheologie Prahova (Valea Teleajenului, Valea Vărbilăului, zonele Mălăieştii de Jos-Dumbrăveşti,
jud. Prahova);
• Interferenţe culturale În nord-estul Munteniei în epoca neo-eneo/itică, colaborare MNIR cu Muzeul
Judeţean Buzău (Valea Buzăului, Valea Râmnicului-Sărat, zona Podgoria-Coţatcu, jud. Buzău);
• Valea Oltului În epoca neo-eneo/itică, colaborare MNIR cu Muzeul Judeţean Olt, Muzeul Romanaţiului,
Caracal.
PRINCIPALELE OBIECTIVE: Programul ,,Începuturile civilizaţiei europene. Neo-eneoliticul la Dunărea de Jos"
(ICE) reprezintă un nou mod de abordare a cercetării epocii neo-eneolitice (cca 6500-3500 BC) din sudul
României. Prima etapă a acestui program s-a desfăşurat între anii 2006-2008. Obiectivul principal al
programului îl constituie studierea evoluţiei comunităţilor omeneşti din sudul României în mileniile VII-IV
a. Chr. În acest sens, programul de cercetare cu un caracter pluridisciplinar se desfăşoară pe mai multe
direcţii. Una dintre ele este studierea dinamicii aşezărilor şi a relaţiei lor cu mediul natural. O altă direcţie
importantă de cercetare a vizat determinarea trăsăturilor generale şi particulare ale epocii neo-eneolitice în
diversele zone în care se desfăşoară cercetările. Metodologia folosită este complexă, îmbinând perieghezele
cu sondajele arheologice şi sedimentologice, cercetarea unor suprafeţe extinse cu observaţii
microstratigrafice, cercetarea mediului înconjurător cu evoluţia internă a aşezărilor. Cercetările post-săpătură
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s-au axat pe restaurarea materialelor şi analizarea lor pe categorii: ceramică, unelte, statuete etc. Studiile
pluridisciplinare s-au concentrat asupra analizelor arheozoologice, ihtiologice, sedimentologice,
antropologice, prospecţiunilor geofizice. Au fost prelevate şi trimise spre datare probe din diverse situri, fiind
în curs de elaborare o scara cronologică completă a epocii neo-eneolitice din sudul României.
PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE:
Vităneşti,

jud. Teleorman (2009-2013) - a fost finalizată cercetarea ultimului nivel de locuire a aşezării
de tip teii din punctul „Măgurice" (mii. V-IV a. Chr.); 2012 - cercetarea locuirii din situl
Vităneşti 11;
Sultan a, jud. Călăraşi (2009-2013) - continuarea cercetărilor în aşezarea de tip teii gumelniţeană şi
necropola din punctul „Malu Roşu" (mii. V a. Chr.); 2012-2013 cercetarea locuirii de pe terasa punctul
„Gheţărie"; proiect de arheologie experimentală;
Mălăieştii de Jos, jud. Prahova (2009-2011) - finalizarea cercetării aşezării neolitice aparţinând aspectului
Stoicani-Aldeni din punctul „Momel" (mii. V a. Chr.);
Coţatcu, jud. Buzău (2009-20 I O) - finalizarea sondajului stratigrafic din aşezarea de tip teii aparţinând
aspectului Stoicani- Aldeni din punctul „Cetăţuia" (mii. V a. Chr.);
Caracal, jud. Olt (2009-2012) - cartarea siturilor neo-eneolitice de pe valea Oltului Inferior (mii. VI-V BC).
gumelniţene

Arheologie Experimentală (AAE); 2010-2014; MNIR, Asociaţia Română de Arheologie,
comunei Mânăstirea, MDJ, MMB, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu" Bucureşti;
Cătălin Lazăr (coordonator), Adrian Bălăşescu, Radian Andreescu, Katia Moldoveanu, Mihai Florea,
Valentin Radu (membri)

II.

Arhitectură şi

Primăria

ETAPE DE PROIECT:

• 20 I O- reconstituirea experimentală a unei locuinţe gumelniţene, scara I: I;
• 2011 - urmărirea modului de degradarea al construcţiei experimentale din 2010; realizarea de vase
ceramice eneolitice experimentale; realizarea de unelte experimentale eneolitice din materii dure animale;
• 2012 - urmărirea modului de degradarea al construcţiei experimentale din 20 I O; realizarea de vase
ceramice eneolitice experimentale; realizarea de unelte experimentale eneolitice din materii dure animale şi
silex; realizarea de plastică zoomorfă, antropomorfii şi obiecte de lut experimentale;
• 2013 - urmărirea modului de degradarea al construcţiei experimentale din 20 I O; realizarea de vase
ceramice eneolitice experimentale; realizarea de unelte experimentale eneolitice din materii dure animale şi
silex; realizare unui rug experimental pentru stabilirea modului în care se desîaşura procesul de incineraţie în
preistorie;
• 2014 - urmărirea modului de degradarea al construcţiei experimentale din 2010; reconstituirea
experimentală a unei locuinţe preistorice tip bordei, scara I: I; reconstituirea experimentală a modului de
colectare, consumare şi prelucrare al scoicilor din speciile Unio şi Anodonta.
PRINCIPALELE OBIECTIVE: Scopul principal al proiectului îl reprezintă cunoaşterea şi întelegerea societăţilor
umane preistorice ce au trăit acum 6000 de ani pe teritoriul României prin intermediul metodelor
experimentale aplicate asupra artefactelor arheologice si structurilor arhitectonice. Folosirea diferitelor
metode, tehnici, analize şi abordări experimentale, bazate pe o sursă istorică arheologică, poate conduce Ia
obţinerea de date suplimentare în privinţa comunităţilor preistorice şi permite un cadru adecvat pentru a crea
şi a testa ipoteze sau interpretări privind structurile de locuire preistorice.
PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE:

• 20 I O- reconstituirea experimentală a unei locuinţe gumelniţene, scara I: I;
• 2011 - urmărirea modului de degradarea al construcţiei experimentale din 20 I O şi repararea acesteia;
realizarea de vase ceramice eneolitice experimentale; realizarea de unelte experimentale eneolitice din
materii dure animale;
• 2012 - urmărirea modului de degradarea al construcţiei experimentale din 201 O şi repararea acesteia;
realizarea de vase ceramice eneolitice experimentale; realizarea de unelte experimentale eneolitice din
materii dure animale şi silex; realizarea de plastică zoomorfă, antropomorfă şi obiecte de lut experimentale;
• 2013 - urmărirea modului de degradarea al construcţiei experimentale din 20 I O şi repararea acesteia;
realizarea de vase ceramice eneolitice experimentale; realizarea de unelte experimentale eneolitice din
materii dure animale şi silex; realizare unui rug experimental pentru stabilirea modului în care se desfăşura
proceusl de incineraţie în preistorie;
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2014 - urmanrea modului de degradarea al construcţiei experimentale din 2010; reconstituirea
a unei locuinţe preistorice tip bordei, scara 1: 1; reconstituirea experimentală a modului de
colectare, consumare şi prelucrare al scoicilor din speciile Unio şi Anodonta.

•

experimentală

PAGINA FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/Arhitectura-Arheologie-Experirnentala/54691 I 945424408?ref=ts&fref=ts

III. Paleodemografie şi comportamente funerare în neoliticul şi eneoliticul din România în context European
(proiect de cercetare post-doctorală I dr. Cătălin Lazăr) (PN-Jl-RU-PD-2010-1-2010); 2010-2012; MNIR;
Cătălin Lazăr

ETAPE DE PROIECT:

• Etapa 20 I O - documentare şi realizarea instrumentelor de lucru necesare desfăşurării proiectului;
• Etapa 2011 - cercetarea paleodemografice privind indivizii şi comunităţile umane din neolitic (cca 70003700 a. Chr.) şi crearea unor instrumente complexe pentru analizarea problematicilor propuse într-o formă
pluridisciplinară;

Etapa 2012 - diseminarea rezultatelor obţinute în etapele anterioare şi închiderea proiectului.
Proiectul de cercetare post-doctorală Paleodemografie şi comportamente funerare
în neoliticul şi eneoliticul din România în context european reprezintă primul proiect de PD desîaşurat în
cadrul Muzeului Naţional de Istorie a României, al cărui obiectiv principal este reprezentat de identificarea
anumitor aspecte bio-sociale şi paleodemografice privind indivizii şi comunităţile umane din neolitic (cca
7000-3700 a. Chr.) şi crearea unor instrumente complexe pentru analizarea problematicilor propuse într-o
•

PRINCIPALELE OBIECTIVE:

formă pluridisciplinară.

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE:

20 I O - I) Crearea infrastructurii necesare înregistrării, stocării şi cercetării informaţiilor şi datelor din
proiect; 2) Bibliografia la zi a problematicilor studiate, postată pe pagina web a proiectului. 3. Galerie foto
cu descoperiri funearere şi artefacte inedite din diverse colecţii ale unor instituţii de profil din ţară şi
străinătate, postată pe pagina web a proiectului; 3) Harta digitală a siturilor neolitice şi eneolitice ce conţin
descoperiri funerare din spaţiul propus spre analiză; 4) Website-ul www.paleodemografie-preistorica.ro; 5)
Un articol ştiinţific într-o revistă indexată ISI; 6) Patru articole ştiintifice în reviste indexate în BOI; 7) Cinci
comunicări ştiinţifice; 8) Repertoriul descoperirilor cu caracter funerar din perioada neo-eneolitică din
România; 9) Baza de date a siturilor neo- eneolitice cu descoperiri funerare din România.
2011 - I) Layer-e privind localizarea descoperirilor, tipologia complexelor, coordonate geografice
georeferenţiate, imagini, legături bibliografice; 2) Modele teoretice interpretative, modele de analiză şi
cuantificare; 3) Ipoteze de lucru preliminare şi informatii statistice; 4) Completarea infrastructurii necesare
cercetării, înregistrării şi cuantificării informaţiilor şi datelor din teren; 5) Date privind potenţialul real de
verificare în teren a informaţiilor bibliografice şi date arheologice inedite; 6) Raport preliminar al cercetării
arheologice-suport din necropola eneolitică de la Sultana-Malu Roşu; 7) Date pluridisciplinare privind
cercetările realizate pe teren; 8) Informaţii privind modalitatile de prelevare şi esantionare şi lista probelor
recoltate din teren; 9) Baza de date cu datele radiocarbon obţinute; 1O) Datele rezultate în urma procesării şi
rezultatele analizelor efectuate; 11) Ipoteze de lucru şi interpretări ale datelor acumulate; 12) Unsprezece
comunicări ştiintifice; 13) Două postere; 14) O conferinţă destinată studenţilor; 15) Trei articole BOI; 16)
Completări bibliografice, noi ipoteze interpretative, noi date statistice; 17) Modelul de gestiune şi utilizare a
informaţiilor din bazele de date; 18) Verificarea aplicabilităţii modelelor teoretice folosite; 19) Completări în
bazele de date; 20) Un articol într-o publicaţie cotată ISI.
2012 - I) Completare spectru informaţional website cu resurse bibliografice şi teorii interpretative; 2)
Completare spectru informaţional website prin adăugarea datelor finale inter- şi pluridisciplinare; 3)
Completare spectru informaţional pe website prin postarea ipotezelor interpretative finale; 4) Şapte
comunicări ştiinţifice; 5) Un workshop public de prezentare a rezultatelor proiectului; 6) O expoziţie publică
legată de subiectul proiectului; 7) Trei articole ştiinţifice în reviste din BOI; 8) Un articol ce va fi publicat
într-o revistă indexată ISI (Arts and Humanities Citation Index - Thompsons Reuters); 9) Un articol publicat
într-un volum tip Proceedings ce va fi indexat ulterior într-o bază de date internaţională.
PAGINA WEB: www.paleodemografie.preistorica.ro
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A.

EXPOZIŢII INTERNAŢIONALE

I. The Lost World of Old Europe. The Danube Valley 5,000-3,000 BC, expoz1ţ1e internaţională
itinerantă 2009-2011: Institute for the Study ofthe Ancient World, New York, SUA (IO noiembrie 2009-25
aprilie 2010), Ashmolean Museum, Oxford, Marea Britanie (20 mai-15 august 2010); Museum ofCycladic
Art, Atena (7 octombrie 20 I 0--1 O ianuarie 2011)
PARTICIPANŢI: Instititute for the Study of the Ancient World, New York (SUA)--coordonator, MNIR coordonator pentru România; Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie a Moldovei (Chişinău, Republica
Moldova), Muzeul Regional de Istorie Vama (Bulgaria)
CURATORI: Jennifer Chi, David Anthony (ISA W) - coordonator; Dragomir N. Popovici - curator, Cătălin
Bem, Corina Borş, Cătălin Lazăr, Katia Moldoveanu, Crişan Muşeţeanu, Ioan Opriş, Mihaela Simion membri în colectivul expoziţional (MNIR)
PRINCIPALELE OBIECTIVE TEMATICE: de schimb a bunurilor de prestigiu existente în acea perioadă. În egală
măsură studierea acestui spaţiu se constituie într-o lecţie admirabilă de istorie privind sistemele de organizare
spaţială şi socială. Această expoziţie internaţională cu tematică arheologică a fost rezultatul unui ambiţios
proiect cultural dezvoltat în parteneriat de peste 20 de muzee - din România, Bulgaria şi Republica Moldova
- şi Institutul pentru Studiul Lumii Vechi, una dintre noile instituţii de referinţă din peisajul cultural
newyorkez. Ea a adus în atenţie - în premieră în Statele Unite ale Americii - peste 250 de piese de valoare
excepţională, cu o vechime de peste 6.000 de ani, din perioada marilor culturi neo-eneolitice, mărturii de
prim rang ale celei dintâi civilizaţii a Vechii Europe. Structurată pe prezentarea câtorva teme cheie - figura
umană în plastica neolitică, bunurile de prestigiu, case, gospodării şi comunităţi, arta ceremonială ceramică,
simbolurile precursoare scrierii - expoziţia oferă ocazia publicului şi specialiştilor internaţionali să descopere
evoluţia şi principalele artefacte caracteristice ale celor mai importante culturi neo-eneolitice dezvoltate în
zona danubiano-carpatică (Vinea, Vădastra, Hamangia, Boian-Gumelniţa, Precucuteni-Cucuteni), rămase
necunoscute - până astăzi - majorităţii istoricilor şi arheologilor americani dar nu numai. Evoluţia civilizaţiei
neolitice este marcată de influentele originare din lumea sudică, balcano-mediteraneană şi marchează
afirmarea unei sintezei culturale locale ce se extinde pe arii foarte mari, de peste 300.000 km 2 , astfel
conturându-se spre sud blocul cultural Boian-Gumelniţa şi spre nord cel Precucuteni-Cucuteni. În cazul
fiecăreia dintre acestea, îndelungata evoluţie din punct de vedere cultural, dar şi unitatea formelor de
manifestare spirituală stau mărturie a intensităţii şi eficienţei sistemelor de comunicare şi a relaţiilor de
schimb a bunurilor de prestigiu existente în acea perioadă. În egală măsură studierea acestui spaţiu se
constituie într-o lecţie admirabilă de istorie privind sistemele de organizare spaţială şi socială, dar şi
mecanismul de formare a elitelor şi formele de manifestare ale acestora în legătură cu exploatarea
zăcămintelor de aur, cupru şi sare şi prelucrarea acestor importante materii prime, deosebit de valoroase în
acele timpuri.
SCURTĂ DESCRIERE: Expoziţia a fost rezultatul unei fructuoase colaborări între Institute for the Study of the
Ancient World (ISA W) al New York University şi MNIR, cu sprijinul Ministerului Culturii (la acea dată
având denumirea de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, aceştia fiind principalii
organizatori ai acestui ambiţios proiect cultural româno-american. Expoziţia a prezentat - în premieră în
SUA - 175 de piese arheologice de valoare excepţională, datând din perioada neo-eneolitică, din colecţiile a
19 muzee româneşti. Organizarea acestei expoziţii a creat premisele unui excelent parteneriat între Institute
for the Study of the Ancient World şi Muzeul Naţional de Istorie a României, rezultatele acestui demers
putând fi direct apreciate de publicul şi specialiştii care au vizitat expoziţia. Organizarea acestei expoziţii se
datorează, în egală măsură, Ministerul Culturii, care a susţinut constant şi a contribuit la buna desfăşurare a
acestui important proiect cultural internaţional. Reuşita acestui important proiect cultural româno-american
nu ar fi fost posibilă fără implicarea - deosebit de entuziastă şi generoasă - a Fundaţiei Leon Levy. Acest
proiect cultural a beneficiat de o serie de programe publice şi evenimente artistice - derulate cu contribuţia
ISA W şi Institutul Cultural Român din New York, respectiv a Institutul Cultural Român din Londra -, care
au facilitat un dialog curatorial axat pe exponatele arheologice şi contextul cultural contemporan din ţările
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partenere şi, în primul rând, din România. MNlR a fost coordonatorul echipei care a contribuit la realizarea
acestei expoziţii, reunind specialişti din partea următoarelor muzee din ţară: CMJN, MJBB, MVP, IAI, MBT,
MB, MDJ, MINAC, MJTA, MJT, MJIB, MO, Muzeul de Istorie din Roman, Complexul Muzeal Naţional
„Moldova" (laşi), Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare" (Vaslui), Muzeul Banatului Montan (Reşiţa), Muzeul
Judeţean de Istorie şi Artă (Zalău) şi Muzeul de Istorie Galaţi (Galaţi). Bunurile de patrimoniu selectate să
facă parte din expoziţie au oferit publicului internaţional, dar nu numai lui, posibilitatea de a reflecta asupra
uimitoarei „modernităţi" avani la lei/re a civilizaţiilor preistorice ce au existat în zona danubiano-carpatică în
urmă cu mai bine de şapte milenii. Dintre toate acestea, civilizaţia Cucuteni se distinge drept o expresie
aparte a artei şi spiritualităţii preistorice, acesteia adăugându-i-se desigur şi descoperirile aparţinând
culturilor Boian, Gumelniţa, Hamangia, Vădastra sau Vinea, pentru a aminti numai câteva din numele de
primă rezonanţă ale perioadei neo-eneolitice din zona Dunării de Jos. Căutând mereu să răspundă misiunii
sale, Muzeul Naţional de Istorie a României a demonstrat, prin acest ultim major demers expoziţional
internaţional derulat din 2009 şi până în prezent, că patrimoniul cultural naţional al României, valoroasele
piese arheologice aflate în colecţiile muzeale româneşti sunt argumente majore pentru promovarea imaginii
ţării noastre în străinătate, oferind un cadru concret pentru desfăşurarea unor prestigioase activităţi
internaţionale de diplomaţie culturală. Astfel, expoziţia a fost itinerată - în perioada 20I0-2011 - în cadrul
altor două prestigioase muzee europene, respectiv Ashmolean Museum (Oxford, Marea Britanie) şi Muzeul
de Artă Cicladică (Atena, Grecia). Demersul expoziţional a fost completat prin publicarea unui impresionat
catalog, apărut în condiţii grafice excelente la Princeton University Press, una dintre cele mai prestigioase
edituri academice şi de artă din SUA.
ADRESA WEB: http://www.nyu.edu/isaw/exhibitions/oldeurope/
II. Gli ori antichi delia Roman ia (Museo dei Fori Imperiali, Roma, Italia I 16 decembrie 20 I O - 3 aprilie
2011)
PARTICIPANŢI: Museo dei Fori Imperiali, Roma , MNIR, MNIT, MINAC, MCDR, MIT, CMJN, MNUAI,
MJT
CURATORI: Lucrezia Ungaro, Ernest Oberlander-Târnoveanu.
Din echipa MNIR implicată în realizarea acestui eveniment expoziţional de anvergură au făcut parte şi
membri ai Secţiei de Arheologie, respectiv Mihaela Simion (comisar general adjunct al expoziţiei), Christina
Ştirbulescu (curator al expoziţiei), Corina Borş (curator al expoziţiei), Decebal Vleja (curier al expoziţiei),
Ionuţ Bocan, Cătălina Neagu (membri în colectiv)
PRINCIPALELE OBIECTIVE TEMATICE: Rezultat al unui laborios şi ambiţios proiect, început încă din primăvara
anului 2009, expoziţia „Gli ori antichi delia Romania. Prima e dopo Traiano" a fost rezultatul unei colaborări
între Muzeul Naţional de Istorie a României şi Superintendenţa pentru Bunuri Culturale a Capitalei Roma,
Muzeul Forurilor Imperiale şi Zetema progetto Cultura. Expoziţia a reunit 140 de piese semnificative din
patrimoniul cultural naţional, cu valoare materială şi istorică excepţională, clasate în categoria „Tezaur" din
colecţiile a opt muzeale româneşti. Acest important eveniment cultural a fost organizat în perioada
decembrie 2010 - martie 2011, la Muzeul Forurilor Imperiale (Roma), una dintre instituţiile muzeale de
referinţă din această ţară. Destinaţia acestei expoziţii nu a fost întâmplătoare, date fiind valenţele culturale şi
turistice deosebite ale oraşului etern, dar şi numeroasele comunităţi de români ce trăiesc în această ţară,
dorindu-se astfel deopotrivă promovarea valorilor de patrimoniu ale României în Italia, dar şi întărirea
legăturilor de suflet între diaspora românească şi ţara de origine.
Expoziţia a fost structurată într-o succesiune de teme generale vizând începuturile prelucrării metalelor
preţioase şi a metalurgiei în spaţiul carpato-danubiano-pontic, arta orfevrăriei traco-getice şi apogeul său în
perioada dacică clasică, arta metalelor preţioase în perioada Daciei Romane şi a epocii migraţiilor. Astfel
cele 140 de piese remarcabile din metal preţios au fost prezentate în expoziţie înfăţişează aşadar o istorie pe
scurt a civilizaţiilor protoistorice, clasice şi antice târzii ce au existat în urmă cu multe veacuri pe teritoriul
actual al României.
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8. EXPOZIŢII INTERNAŢIONALE GĂZDUITE DE MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI

MNIR, Bucureşti I 30 aprilie-I august 2013)
Expoziţia-eveniment „Comorile Chinei" a prezentat publicului din România obiecte provenind din celebrul
sit arheologic de la Xi'an, unde a fost cercetat parţial ansamblul funerar al primului împărat al Chinei, printre
care patru dintre faimoşii soldaţi de teracotă şi un cal, parte a inventarului funerar al împăratului Qin Shi
Huang. Pe lângă aceste capodopere de o valoare excepţională, expoziţia a cuprins şi o serie de artefacte vase neolitice, vase din bronz, o serie de bunuri culturale legate de istoria Drumului Mătăsii şi artefacte
referitoare la istoria modernă a Chinei. Prin intermediul acestei expoziţii, cei aproape 60.000 de vizitatori au
avut ocazia să admire unele din comorile spectaculoase ale milenarei civilizaţii chineze, datând din zorii
epocii neolitice până în perioada modernă, în timpul dinastiilor Ming şi Qing.
În septembrie 2014, MNIR a fost distins cu premiul Comitetului Naţional Român ICOM în cadrul celei de-a
15-a ediţii a concursului pentru Premiile Comitetului. Premiul a fost acordat comitetului de organizare a
expoziţiei „Comorile Chinei", deschisă la MNIR, în perioada 30 aprilie - I august 2013, format din dr.
Ernest Oberlănder-Târnoveanu, director general - comisar general al expoziţiei, dr. Radian-Romus
Andreescu, cercetător - comisar general adjunct şi dr. Katia Moldoveanu, muzeograf - comisar general
adjunct.
Din echipa MNIR implicată în realizarea acestui eveniment expoziţional de anvergură au tăcut parte şi
membri ai Secţiei de Arheologie, respectiv Corina Borş (secretariat general, redactor catalog) şi Cătălin
I. Comorile Chinei

(expoziţie temporară,

Lazăr (logistică).

C. EXPOZIŢII NAŢIONALE
I.

EXPOZIŢII NAŢIONALE ORGANIZATE

a) Comorile timpului, expoziţie naţională temporară, MNIR, 23 martie - 30 aprilie 2009
PARTICIPANŢI: MNUAI, UAB, MJT, CMIA, MVP, MJBB, MB, MJIB, MDJ, MNIT, MINAC, MO, MRPF,
MIG, IAI, UAIC - Facultatea de Istorie I Centrul de Studii Arheo-istorice, CMJN, MBM, MJSM, MNCR,
MNS, MNB, CMB, MOT, MBT, ICEM, ICEM, MJV, MJIAZ
CURATORI: Dragomir Nicolae Popovici (MNIR), Florin Draşovean (Muzeul Banatului, Timişoara)
COLECTIVUL PROIECTULUI EXPOZIŢIONAL: Secţia arheologie - Radian Andreescu, Cătălin Bem, Cătălin
Lazăr; CNCP „Alexandra Bolomey" - Adrian Bălăşescu, Constantin Haită, Valentin Radu; arh. Virgil
Apostol, Georgiana Ducman, Simona Movilă, Victoriţa Neagu - grafică şi amenajări muzeistice
PRINCIPALELE OBIECTIVE TEMATICE: (I) Prezentarea, pentru prima dată în România, a evoluţiei întregii epoci
neolitice în spaţiul nord-dunărean; aceasta a avut în vedere sublinierea marilor procese precum neolitizarea,
evoluţia societăţii, structura acesteia de-a lungul întregii epoci şi debutul indo-europenizării. (2) Introducerea
în circuitul public a celor mai reprezentative obiecte aflate în colecţiile muzeelor, institutelor arheologice şi
universităţilor din ţară. (3) Integrarea datelor privind caracteristicile cercetării arheologice. (4) Prezentarea
celor mai proeminente personalităţi ce au avut rezultate remarcabile în cercetarea acestei epoci şi a celor mai
importante instituţii muzeale ce deţin bunuri de patrimoniu excepţional referitor la perioada neolitică.
SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI EXPOZIŢIONAL: Revenind în ţară, după ce fusese prezentată (sub
denumirea Meister der Steinzeitkunst - Friihe Kulturen aus Rumănien) în Elveţia (Olten, 2008), unde s-a
bucurat de un imens succes de public, expoziţia a fost reorganizată conform unui nou concept muzeistic şi
mult îmbogăţită cu piese ce nu fuseseră expuse acolo. Astfel, pentru prima dată în România, a fost organizată
o mare expoziţie ce a reunit cvasitotalitatea pieselor importante datând din această epocă, aflate în colecţiile
muzeelor din ţară. Expoziţia şi-a propus să prezinte câteva mari teme privind evoluţia comunităţilor umane în
această perioadă pe teritoriul României astfel încât să evidenţieze nivelul remarcabil al dezvoltării civilizaţiei
umane în acest spaţiu, nord-dunărean. Au fost prezentate spaţiul social construit, aşezări şi necropole,
fortificaţii, locuinţe şi morminte cu inventarul specific, evoluţia acestora, gestiunea resurselor şi modelele
economice caracteristice - creşterea animalelor, cultivarea pământului, vânătoarea, pescuitul, culesul şi
diversele meşteşuguri casnice. Alături de acestea, sintetic, a fost prezentat nivelul cunoştinţelor tehnice -
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pirotehnologia respectiv producerea ceramicii şi metalurgia cuprului şi a aurului. Un spaţiu deosebit a fost
acordat vieţii spirituale care, pe fondul comun, neolitic, a creat forme remarcabile de manifestare a diferitelor
comunităţi umane a diferitelor culturi arheologice aşa cum sunt ele cunoscute datorită cercetărilor efectuate
timp de peste un veac şi jumătate. Astfel, s-a dorit evidenţierea forţei creatoare şi modalităţile caracteristice
prin care marile teme ale spiritualităţii epocii au fost reprezentate de-a lungul a mai mult de două milenii.
A vând în vedere că arhitectura acestei epoci a fost în principal una de lut şi lemn care a suferit iremediabil
distrugeri datorate timpului şi oamenilor a fost subliniat faptul că preistoria, în cele mai multe din cazuri
poate fi admirată şi cunoscută în principal în muzee, datorită muncii generaţiilor de arheologi, au fost incluse
într-o secţiune separată scurte prezentări ale celor mai importante personalităţi care au studiat epoca şi au
îmbogăţit astfel colecţiile cu piese extraordinare, nu de puţine ori unice. Alături de acestea au fost prezentate
şi cele mai importante instituţii muzeale din România, ce deţin cele mai semnificative piese de patrimoniu
pentru perioada neolitică.
b) Misterul din spatele poveştii ... Sul/ana-Malu roşu (expoziţie foto-documentară, Palatele Brâncoveneşti de
la Porţile Bucureştiului - Palatul Mogoşoaia I februarie - aprilie 2010)
PARTICIPANŢI: MNIR, Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului, Consiliul General al Municipiului
Bucureşti, Asociaţia Română de Arheologie
CURATORI: Ionela Radu, Cătălin Lazăr
COLECTIV: Katia Moldoveanu, Vasile Opriş, Theodor Ignat
PRINCIPALELE OBIECTIVE TEMATICE: Expoziţie de fotografie care a prezentat viaţa de zi cu zi pe şantierul
arheologic „Sultana-Malu Roşu".
SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI EXPOZIŢIONAL: Expoziţia şi-a propus prezentarea către marele public prin
intermediul imaginilor a faptelor „necunoscute", ce nu se regăsesc în cadrul expoziţiilor de arheologie
clasice, mai precis timpul, munca şi pasiunile consumate de către acei oameni (arheologii) care fac posibilă
aducerea la lumina a artefactelor şi a evenimentelor din trecut.
PAGINA WEB: http://www.mnir.ro/index.php/misterul-din-spatele-povestii-sultana-malu-rosu/

Dacia în antichitate (expoziţie foto-documentară, MNIR, Bucureşti I 20 aprilie - 22 mai 2011;
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva)
PARTICIPANŢI: MNIR, Ambasada Republicii Arabe Siriene la Bucureşti, MCDR
CURATORI: Ovidiu Ţentea
COLECTIV: Corina Borş, arh. Andrei Cîmpeanu, Alexandru Raţiu
PRINCIPALELE OBIECTIVE TEMATICE: ,,Syria şi Dacia în Antichitate" a constituit o expoziţie foto-documentară
care propune ilustrarea celor mai importante monumente antice care poartă amprenta prezenţei comunităţilor
antice siriene din Dacia Romană, respectiv a celor mai reprezentative monumente ale Palmyrei - ca de
exemplu edificiile ce păstrează mărturii referitoare la unele personaje trăitoare în Dacia-, structuri care stau
mărturie a acestei inedite istorii comune.
SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI EXPOZIŢIONAL: Punctul de pornire a fost comparaţia vizuală dintre „patria
mamă" Palmyra şi oraşele romane din Dacia unde au existat importante comunităţi siriene antice (Ulpia
Traiana Sarmizegetusa, Tibiscum, Porolissum), un dialog cultural între cea mai estică provincie „europeană"
şi cea mai estică provincie „orientală" a Romei. Începuturile acestei istorii comune se plasează în primele
decenii ale secolului al Ii-lea p. Chr„ în vremea împăraţilor Traian şi Hadrian, fiind vorba de prima atestare a
militarilor palmyreni în cadrul armatei romane, informaţie cuprinsă de diplomele militare descoperite în
Dacia, datate în anii 120 şi 126 p. Chr. De cealaltă parte, două inscripţii descoperite la Palmyra onorează doi
prefecţi ai palmyrenilor de la Porolissum. Asemenea menţiuni epigrafe arată că arcaşii staţionaţi în Dacia
păstrau legătura cu zona de unde fuseseră recrutaţi, dar şi faptul că palmyrenii incluşi în structurile armatei
romane îşi păstrau conducătorii militari proprii, având un statut aparte la nivelul Imperiului Roman.
PAGINA WEB: http://www.mnir.ro/index.php/portfolio/expozitia-syria-si-dacia-in-antichitate
PAGINA FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/l 80409918678468;
https://www.youtube.com/watch?v=GY17gmNEcbY#t=3 l l
c) Syria

şi
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d) lutul, Pânza, Culoarea (expoziţie de artă contemporană, MNIR I 23 iunie - 23 iulie 2011)
PARTICIPANŢI: Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, Facultatea de Arte Decorative şi Design, Catedra
de Arte şi Design Textil, MNIR
CURATORI: Daniela Frumuşanu (UNArte), Dragomir Popovici
PRINCIPALELE OBIECTIVE TEMATICE: Mult timp spaţiul muzeului de istorie a fost considerat drept unul ce nu
putea avea decât sporadic contacte cu arta şi numai din perspectiva perioadelor revolute reflectate cel mult
ilustrativ de către diversele manifestări artistice. Astfel, arta era inclusă, autoritar, într-un spaţiu secundar în
care tocmai specificitatea sa era ignorată suveran, arbitrar. O astfel de poziţionare a determinat destrămarea
spaţiului conceptual al muzeului de istorie ancorându-l, în mod firesc într-o zonă spirituală amputată, diluată,
către care chiar publicul era, la rândul său, direcţionat mai mult sau mai puţin subtil şi oricum autoritar.
Deţinător, conştient sau nu, al unui tezaur nu numai patrimonial, în prezentul nostru, muzeul de istorie este
chemat să ofere noi posibilităţi de interpretare şi deci de cunoaştere a acestui tezaur, prin modalităţi în primul
rând propuse de către artistul contemporan. Acest demers trebuie să reunească prin intermediul curatorului
de muzeu şi al artistului contemporan istoria cu publicul larg într-un concept plurivalent, deschis. Este, astfel,
evidenţiată perenitatea patrimoniului arheologic şi istoric printr-un discurs polivalent, artistic ce poate şi
trebuie să-şi găsească locul şi în spaţiul muzeului de istorie. În cadrul acestui program expoziţional
multianual, partenere sunt cele două instituţii amintite, scopul esenţial constând din prezentarea unui dialog
expoziţional fecund, cu frecvenţă anuală, între artiştii plastici, tineri sau consacraţi, cu patrimoniul arheologic
şi istoric excepţional de valoros al Muzeului Naţional de Istorie. Prin intermediul acestor manifestări, marelui
publici se propun noi modalităţi de percepere a evenimentului sau fenomenului istoric sublimat de percepţia
artistică contemporană. Astfel, perenitatea istoriei este valorizată prin această modalitate artistică de
prezentare, constituindu-se într-o modalitate, rarisimă în societatea românească contemporană, de a
transcende presiunea cotidiană a existenţei care ne îndepărtează, individual dar şi colectiv, de o înţelegere
superioară a istoriei conferindu-i acesteia valenţe noi, nebănuite. Elemente fondatoare ale unei veritabile
mitologii naţionale civilizaţiile dacică şi romană, sinteza daco-romană, au constituit obiectul şi suportul unor
opere istoriografice de-a lungul a mai mult de două secole şi care şi-au găsit reflexia în semnificative opere
artistice, toate, caracteristice pentru epocile respective. În compania copiei Columnei lui Traian şi a altor
piese valoroase datate în această perioadă, vizitatorii MNIR vor avea astfel posibilitatea de a-şi verifica
propriile percepţii dar şi de a admira valorile arheologice şi artistice ale epocilor îndepărtate alături de
reflexia acestora prin intermediul unor opere de artă contemporană, respectiv artă decorativă, pictură,
sculptură, grafică, ceramică, care vor compune tabloul percepţiilor artistice diferite ale autorilor. Fecundă
prin semnificaţii şi percepţii, lumea imaginarului medieval trimite la convenţii, simboluri sociale dar şi
artistice deschizând larg porţile reinterpretărilor artistului contemporan stabilindu-se astfel trainice legături
cu istoria generală dar şi cu spaţiul muzeal. Apelul la istorie se dovedeşte a fi fecund, evidenţiind astfel încă
o dată, una din dimensiunile spirituale dorite ale Muzeului Naţional de Istorie.
SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI EXPOZIŢIONAL: În cadrul primei expoziţii a programului expoziţional
multianual „Istorie şi artă la MNIR", au fost expuse lucrări de artă decorativă realizate de grupa de studenţi
din anul I, din cadrul Departamentului de Arte Textile, coordonată de Daniela Frumuşeanu. Lucrările expuse
au reprezentat panouri decorative imprimate în tehnici tradiţonale sau moderne, reprezentând în esenţă
explorarea şi reinventarea unui areal artistic complex şi generos, cum este cel al perioadei neolitice.
Expozanţii au fost următorii: Delia Dobrescu, Antonia Dimitriu, Daniela Frumuşeanu, Cristian Mengheşi,
Mihaela Mihăilă, Carmen Emanuela Popa, Andreea Stăncălie, Cristina Tura.
e) Noul templu al zeilor palmyreni de la Sarmizegetusa (expoziţie foto-documentară, Muzeul
Sarmizegetusa, Sarmizegetusa I 6 august - 31 decembrie 20 I 1)
PARTICIPANŢI: MCDR, MNIR
CURATORI: Ovidiu Ţentea, arh. Andrei Cîmpeanu
PAGINA
WEB:
https://antiquitasweb.wordpress.com/expozitii/expozitii/expozitia-noul-templul-al-zeilorpalmireni-de-la-sarmizegetusa
f)

Sarmizegetusa (expoziţie de artă contemporană, MNIR I 16 noiembrie - 11 decembrie 2011)

PARTICIPANŢI:

CURATORI:

ELITE ART Club UNESCO, MNIR
Alexandra Radu (ELITE ART Club UNESCO), Ovidiu
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Principalul scop al acestei rezidenţe artistice a constat în promovarea
în cadrul unui demers sincretic, gândit pe două coordonate: arta vizuală şi

PRINCIPALELE OBIECTIVE TEMATICE:

culturii
istoria.

şi

istoriei

româneşti,

SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI EXPOZIŢIONAL: Artiştii

Anca Boeriu, Olimpia Hinamatsuri Barbu, Mariea
Petcu Chioibaş, Ionuţ Theodor Barbu, Ilie Chioibaş, Gavril Kovacs, Florin Stoiciu şi Eugen Vasile au
construit în jurul artefactelor identificate în şantierul arheologic, propriile lor discursuri vizuale, concretizat
în lucrări artistice.
g) Istorii nescrise (expoziţie de artă contemporană, MNIR I 20 aprilie - 6 mai 2012)
PARTICIPANŢI: Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, Facultatea de Arte Decorative şi Design, Catedra
de Arte şi Design Textil, MNIR
CURATORI: Daniela Frumuşanu (UNArte), Dragomir Popovici (MNIR)
PRINCIPALELE OBIECTIVE TEMATICE: În cadrul celei de-a doua ediţii a proiectului expoziţional multianual
„Istorie şi artă", au fost expuse o serie de noi lucrări de artă decorativă contemporană. Programul
expoziţional amintit, dezvoltat în parteneriat de UNArte şi MNIR, are ca scop esenţial prezentarea unui
dialog expoziţional fecund, cu frecvenţă anuală, între artiştii plastici, tineri sau consacraţi, cu patrimoniul
arheologic şi istoric excepţional de valoros al Muzeului Naţional de Istorie. Prin intermediul acestor
manifestări, marelui public i se propun noi modalităţi de percepere a evenimentului sau fenomenului istoric
sublimat de percepţia artistică contemporană. Astfel, perenitatea istoriei este valorizată prin această
modalitate artistică de prezentare, constituindu-se într-o modalitate, rarisimă în societatea românească
contemporană, de a transcende presiunea cotidiană a existenţei care ne îndepărtează, individual dar şi
colectiv, de o înţelegere superioară a istoriei conferindu-i acesteia valenţe noi, nebănuite. Elemente
fondatoare ale unei veritabile mitologii naţionale, civilizaţiile dacică şi romană, sinteza daco-romană, au
constituit obiectul şi suportul unor opere istoriografice de-a lungul a mai mult de două secole şi care şi-au
găsit reflexia în semnificative opere artistice, toate, caracteristice pentru epocile respective. În compania
copiei Columnei lui Traian şi a altor piese valoroase datate în această perioadă, vizitatorii MNIR vor avea
astfel posibilitatea de a-şi verifica propriile percepţii dar şi de a admira valorile arheologice şi artistice ale
epocilor îndepărtate alături de reflexia acestora prin intermediul unor opere de artă contemporană, respectiv
artă decorativă, pictură, sculptură, grafică, ceramică, care vor compune tabloul percepţiilor artistice diferite a
41 de autori. Apelul la istorie se dovedeşte astfel a fi fecund evidenţiind astfel, încă o dată, una din
dimensiunile spirituale ale MNIR.
SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI EXPOZIŢIONAL: Lucrările expuse au fost realizate de Şerbana Dragoescu,
Suzana Fântânariu, Cela Neamţu, Costin Neamţu, Lisandru Neamţu, Georgeta Hlihor, Ruxandra Munteanu,
Claudia Popescu, Andra Georgescu, Iulian-Dalin Toma, Ana Maria Rugescu, Sabina Stan, Sibil Mermeze,
Alida Mirela Păun, Miruna Haşegan, Alexandru Pamfil, Diana Brăescu, Alexandra Buduru, Sabina Ivaşcu,
Doina Bilius, Adriana Popa Canija, Doina Reghis Ionescu, Alina Braşoveanu, Ovidiu Constantin Ionescu,
Cristina Bolborea, Andreea Ionescu, Anca Higiu, Anca Şesan, Marijana Biţulescu, Vasile Pop-Negreşteanu,
Liviu Nedelcu, Alina Otilia Boeru, Letiţia Oprişan, Daniela Frumuşeanu, Cristina Călinescu Fodor, Vlad
Iulian Fodor, Mihai Moldovanu, Nicolae Zîmbroianu, Constantina Dumitru, Horia Niţu, Magda lsăcescu.
h) Steaguri medievale imaginare (expoziţie de artă contemporană, MNIR I 16 decembrie 2013 - 16
ianuarie 2014)
PARTICIPANŢI: Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, Facultatea de Arte Decorative şi Design, Catedra
de Arte şi Design Textil, MNIR
CURATORI: Daniela Frumuşanu (UNArte), Dragomir Popovici (MNIR)
PRINCIPALELE OBIECTIVE TEMATICE: În cadrul celei de-a treia ediţii a programului expoziţional multianual
„Istorie şi artă", au fost expuse o serie de noi lucrări de artă decorativă contemporană. În acest context,
scopul esenţial al demersului expoziţional a constat în prezentarea unui dialog expoziţional fecund, cu
frecvenţă anuală, între artiştii plastici tineri sau consacraţi, cu patrimoniul arheologic şi istoric deosebit de
valoros al MNIR. Prin intermediul acestor manifestări, marelui public i se propun noi modalităţi de percepere
a fenomenului istoric sublimat de percepţia artistică contemporană.
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SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI EXPOZIŢIONAL: Expoziţia

a prezentat publicului opere de artă plastică şi
realizate de artişti consacraţi sau tineri artişti, din: Bucureşti, Iaşi, Focşani, Bârlad, Buzău,
Timişoara, Cluj-Napoca, Deva; în cadrul aceste lucrări, reprezentările heraldice medievale sunt trecute prin
filtrul gândirii şi sensibilităţii creatorului, devenind astfel, embleme personale. În expoziţie au putut fi
admirate steaguri: ţesute, imprimate, pictate, realizate sculptural, grafic sau în tehnici mixte. Aceste opere
vor compune tabloul percepţiilor artistice diferite a 30 de autori. Lucrările expuse au fost realizate de
Cornelia Brustureanu, Alexandra Buduru, Hermina Csata, Valeria Diaconu, Adriana Alexandra Dobra,
Adina Dolcan, Şerbana Drăgoescu, Suzana Fântânariu, Daniela Frumuşeanu, Miruna Haşegan, Georgeta
Hlihor, Ana Hoble, Adina Iftode, Răzvan Aureliu Ionescu, Rodica Magdan, Ecaterina Marghidan, Cosmin
Matei, Alexandra Neacşu, Liviu Nedelcu, Vasile Pop Negreşteanu, Adriana Popa Canija, Ramona Claudia
Prodan, Ana Maria Rugescu, Ruxandra Mermeze Sibil, Rodica Strugaru, Valentina Ştefănescu, Camelia
Todoroc, Iulian Toma, Niculina Vlad Leonte, Alina Vodă.
decorativă

i) Radu Florescu. Viaţa şi opera (expoziţie foto-documentară, MNIR I 24 septembrie - 24 noiembrie
2014)
CURATORI: Ioan Opriş, Alexandru Raţiu
COLECTIV: Corina Borş, Cornel Ilie, arh. Andrei Câmpeanu, Monica Bîră, Ioan C. Opriş, Mihai Bozgan
PRINCIPALELE OBIECTIVE TEMATICE: Expoziţia şi-a propus prezentarea vieţii şi activităţii profesorului Radu
Florescu, mentor al mai multor generaţii de muzeografi, fost director general al MNIR, la zece ani de la
dispariţia acestuia. De asemenea şi-a propus rememorarea contribuţiilor importante ale profesorului în
muzeografie şi lucrările de ocrotire a patrimoniului cultural naţional.
SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI EXPOZIŢIONAL: Radu Florescu reprezintă un personaj esenţial pentru
domeniul patrimoniului cultural din România. Arheolog şi istoric al artei vechi, cercetător şi universitar,
muzeolog de reputaţie europeană, Radu Florescu a contribuit în mod direct - prin importante funcţii
administrative, inclusiv aceea de director general al MNIR - la clarificarea poziţiei muzeelor şi colecţiilor în
cadrul instituţiilor culturale. A participat la constituirea legislaţiei patrimoniului cultural naţional, a introdus
primele programe curriculare de muzeologie, conservare şi restaurare. Autor a numeroase cărţi, dicţionare şi
albume istorice, a unor prestigioase cataloage de expoziţii internaţionale, Radu Florescu are meritul de a fi
pus în larg circuit valorile istorice şi de a fi dezvoltat strategii de educaţie culturală. Modelul său ca
muzeolog şi director de muzeu trebuie cât mai bine cunoscut de cei care lucrează atât în comunitatea
profesională, cât şi de marele public. Schiţa expoziţiei s-a concentrat pe următoarele repere generale: Familia
şi copilăria, activitatea didactică, activitatea muzeografică şi arheologia. Prezentarea a urmărit să pună în
valoare atât viaţa şi opera muzeografică a lui Radu Florescu, cât şi rolul acestuia în dezvoltarea Muzeului
Naţional de Istorie a României.
j) Aurul şi argintul antic al României (expoziţie naţională itinerantă, MNIR, 19 decembrie 2013 - 30
martie 2014)
COORDONATORI: Ernest Oberlănder-Târnoveanu, Rodica Oanţă-Marghitu
Expoziţia „Aurul şi argintul antic al României" reuneşte peste o mie de piese arheologice reprezentative,
lucrate din aur şi argint, descoperite pe teritoriul României. Structura expoziţiei ilustrează, prin aceste obiecte
de o deosebită valoare istorică, estetică şi simbolică, o perioadă de peste şase milenii, cuprinsă între perioada
neo-eneolitică şi Antichitatea Târzie (mileniul al V-lea a. Chr. - secolul al VII-iea p. Chr.). La această
iniţiativă expoziţională a MNIR s-au alăturat 31 de muzee din ţară, fiecare dintre piesele expuse având o
semnificaţie şi o istorie proprie. Unele dintre obiectele incluse în cadrul acestei expoziţii se află în expunerea
permanentă din Tezaurul Istoric din cadrul MNIR şi, prin urmare, pot fi văzute doar la Bucureşti, altele sunt
expuse în diferitele muzee de istorie şi arheologie din ţară, în timp ce o parte dintre acestea nu au mai fost
prezentate publicului în trecut. Expoziţia va fi itinerată în mai multe oraşe din România în perioada 20142016.
Din echipa MNIR implicată în realizarea acestui eveniment expoziţional de anvergură au făcut parte şi
membri ai Secţiei de Arheologie, respectiv Sorin Oanţă-Marghitu (membru în comitetul ştiinţific).
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k) Columna Viva - reambientarea expunerii copiei Columnei lui Traian (MNIR)
Ovidiu Ţentea
COLECTIV: Monica Bîră, Corina Borş, arh. Andrei Câmpeanu, Comei Ilie
PRINCIPALELE OBIECTIVE TEMATICE: Columna lui Traian este unul dintre monumentele majore ale Romei
ridicat pentru celebrarea victoriei în războaiele cu dacii şi glorificarea împăratului învingător. De-a lungul
timpului, Columna lui Traian a constituit un model şi pentru alte monumente comemorative dedicate gloriei
militare. În secolul al XIX-Iea, pe fondul europenizării elitei politice şi culturale româneşti, precum şi în plin
proces de construcţiei identitară naţională, ideea latinităţii reapare în mod firesc drept unul din principalele
subiecte ale dezbaterii istorice. În acest context se conturează şi ideea de a realiza o copie a faimoasei
columne spre a fi expusă la Bucureşti. De-a lungul secolului următor, sintezele dedicate studierii
monumentului vor conduce la răspândirea bine-cunoscutei formule „ Columna lui Traian - act de naştere al
poporului român". Un eveniment de marcă legat de aceasta îl reprezintă aducerea la Bucureşti în 1967 a
copiei la scară naturală, realizată după monumentul original de la Roma, urmată de expunerea sa, începând
din mai 1972, în nou creatul Muzeu de Istorie al R.S. România (astăzi MNIR). „Lectura" scenelor de pe
columnă a fost influenţată, de-a lungul timpului, atât de cunoştinţele istoricilor şi arheologilor despre lumea
romană, dar şi de contextul cultural şi istoric mai amplu în care aceştia au evoluat. Principalele versiuni
interpretative ale scenelor de pe columnă se grupează în jurul a două idei opuse: prima este aceea că
monumentul constituie o veritabilă sursă istorică, pe baza căreia se pot reconstitui detalii ale campaniilor
militare purtate împotriva dacilor şi astfel pot fi recuperate o serie de informaţii despre tehnica militară
romană care nu s-au păstrat din alte surse; cea de-a doua este că dimpotrivă columna trebuie privită în primul
rând ca un monument de artă în care nu trebuie căutate elemente de „realitate istorică", existând riscul de a
genera construcţii cu o „geometrie variabilă", care să fie departe de felul în care contemporanii lui Traian au
privit şi au înţeles columna triumfală. Aceste două perspective întrucâtva antagonice, dar totuşi
complementare, de a interpreta scenele columnei au la bază modul în care reliefurile au fost efectiv „privite"
şi „citite". Cercetările istorico-arheologice de dată recentă au condus la reconsiderarea amplasamentului
unora din elementele componente ale forului lui Traian, desigur din acest ansamblu făcând parte şi columna.
Astfel, au fost reconfigurate atât căile de acces în for, cât şi fluxul de circulaţie în antichitate prin acest
complex de clădiri publice. Pornind de la acestea, specialiştii Muzeului Naţional de Istorie a României au
iniţiat un proiect muzeografic de reambientare a expoziţiei permanente „Copia Columnei lui Traian", acesta
urmând a fi pus în operă în perioada mai 2013 - aprilie 2014, constituind o parte a demersurilor culturale
menite să celebreze 19 veacuri de la edificarea acestui monument emblematic al antichităţii clasice şi al
istoriei României.
SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI EXPOZIŢIONAL: Reambientarea expunerii permanente a copiilor columnei
lui Traian şi-a propus să ofere publicului noi informaţii despre acest important monument al antichităţii, dar
şi să înlesnească înţelegerea valenţelor acestuia. Astfel a fost realizată o schiţă desfăşurată a frizei Columnei,
au fost realizate scurte texte explicative (bilingve, română şi engleză) pentru fiecare scenă în parte. De
asemenea, au fost inserate o serie de panouri explicative având ca temă Forul lui Traian (inclusiv copia
acestuia realizată de Italo Gismondi în perioada interbelică), istoria şi semnificaţia Columnei lui Traian,
istoria copiei acesteia expuse la MNIR.
CURATORI:

II. PARTICIPĂRI ÎN EXPOZIŢII NAŢIONALE

a) Aurul Apusenilor (expoziţie permanentă de istorie a mineritului în Apuseni, Roşia Montană I februarie
201 O- prezent)
Odată cu finalizarea lucrărilor complexe de restaurare, utilizând tehnici şi materiale tradiţionale, a casei de la
numărul 325 din Roşia Montană, aceasta a fost amenajată pentru a găzdui permanent o expoziţie de istorie a
mineritului aurifer în Apuseni. Proiectul a fost posibil prin contribuţia autorităţilor locale din Roşia Montană,
a MNIR şi a MNUAI, cu sprijinul Roşia Montană Gold Corporation. O echipă de specialişti ai MNIR a
asigurat expertiza de specialitate pentru secţiunea de arheologie şi istorie antică a tematicii expoziţionale,
axată pe următoarele elemente: repere cronologice din istoria Roşiei Montane, Programul Naţional de
Cercetare „Albumus Maior", tăbliţele cerate descoperite la Alburnus Maior, Roşia Montană în antichitatea
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romană,

elemente de habitat antice în zona Roşia montană şi Funeraria Romana. Din echipa MNIR
în realizarea acestei expoziţii au făcut parte Paul Damian, Mihaela Simion, Corina Borş, Ionuţ
Bocan, Emil Dumitraşcu şi Cătălina Neagu.
implicată

b) Dobrogea. Entre terre et mer, l'empreinte du temps el des hommes I Dobrogea. Între pământ şi mare,
amprenta timpului şi omului (Muzeul Naţional al Ţăranului Român, Bucureşti I I7 mai 2012- I5 iulie 20I2)
- ulterior itinerată la ICEM şi MINAC),
PARTICIPANŢI: Museum National d'Histoire Naturelle (Paris, Franţa), Muzeul Naţional al Ţăranului Român,
Bucureşti Ambasada Republicii Franceze la Bucureşti, Institutul Francez, Muzeul Naţional de Istorie
Naturală „Grigore Antipa", Institutul de Speologie „Emil Racoviţă" - Bucureşti, GeoEcoMar, Institutul de
Geologie al României, MNIR, JAB, ICEM, MINAC, UB
CURATORI: Jean-Paul Saint Martin,
COLECTIV DIN PARTEA MNIR: Dragomir Popovici, Adrian Bălăşescu, Constantin Haită, Valentin Radu, arh.
Virgil Apostol
PRINCIPALELE OBIECTIVE TEMATICE: De câteva decenii, oamenii de ştiinţă români şi francezi şi-au unit
competenţele şi amiciţiile pentru a dezvolta cercetări în zona Dobrogei, cu privire la arheologie, ştiinţele
naturii şi evoluţia biodiversităţii. Descoperirile nu au întârziat să apară. Schimburile culturale şi ştiinţifice
sunt multiple, astfel că rezultatele acestor demersuri se cuveneau a fi prezentate - în sfărşit - publicului larg.
Evenimentul expoziţional este complex, reunind numeroase instituţii muzeale , universitare şi de cercetare
din România şi Franţa. Expoziţia are ca scop promovarea acestei cooperări bogate şi active dintre cele două
ţări, axată pe valorizarea şi conservarea excepţionalului patrimoniul natural şi cultural românesc.
În ceea ce priveşte participarea MNIR, s-a avut în vedere prezentarea publicului larg a rezultatelor
programului româno-francez de cercetare a te/I-ului de la Hîrşova (jud. Constanţa).
SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI EXPOZIŢIONAL: teme principale: anume mărturiile vieţuirii pe teritoriul
Dobrogei, patrimoniul cultural şi natural excepţional al acestei regiuni, pluridisciplinaritatea cercetărilor în
domeniul arheologiei, ştiinţelor naturale şi biodiversităţii. Au fost avute în vedere şi o serie de activităţi
complementare, precum conferinţe publice, un seminar ştiinţific, evenimente educaţionale.
În ceea ce priveşte activitatea MNIR, a fost prezentat istoricului programului de colaborare în domeniul
arheologiei preistorice pe teii-ul de la Hîrşova, cu principalele sale obiective şi rezultatele obţinute în cadrul
larg al colaborărilor româno-franceze în cercetarea Dobrogei de-a lungul timpului.

F.

Micro-expoziţii

•
•
•
•

20I2,
20I2,
2014,
2014,

din seria „Exponatul lunii la MNIR"
martie - Gânditorul de la Hamangia şi Femeia şezând (curator: Dragomir N. Popovici)
iunie - Vasul ceramic cu inscripţie de la Capidava (curator: Eugen S. Teodor)
martie - Altarul de la Truşeşti (curator: Dragomir N. Popovici)
iunie - Pandantive eneolitice din mandibule de Canis familiaris L. (curator: Cătălin Lazăr)

G. AL TE EVENIMENTE EXPOZIŢIONALE

Muzeul de Istorie
•

Galaţi

(201 O)

noiembrie 20 I O - Valul lui Traian. Moştenirea romanităţii în strategii de dezvoltare
coordonator Ovidiu Ţentea)

durabilă

(expoziţie foto-documentară,

Muzeul
•

Muzeul

Judeţean

de Istorie

şi

Arheologie Prahova,

Ploieşti

(2014)

decembrie 2014 - Castrul şi băile romane de la Mălăieşti. Rezultatele cercetărilor din anii 2011 2014 şi perspectivele acestora (expoziţie foto-documentară, coordonator Ovidiu Ţentea)
Judeţean

Teleorman, Alexandria
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EXPOZIŢII

Participări

•
•
•
•
•

(2009-2014)

la realizarea unor evenimente din seria „Exponatul lunii" (2009-2011)

februarie 2009 - Vasul antropomorf de la Vităneşti
septembrie 2009 - ,,Zeiţa" de la Vităneşti
martie 2010 - Greutăţile cu semne de la Vităneşti
martie 2011 - Statueta antropomorfă (Vităneşti)
noiembrie 2011 - Capac prosopomorf(Vităneşti)
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DISEMINAREA CERCETĂRII ÎN MEDIUL ACADEMIC (2009-2014)
A.

CĂRŢI DE AUTOR

ADELA BÂLTÂC, Lumea rurală în provinciile Moesia Inferior şi Thracia (secolele I-l/I p. Chr.), Editura
Renaissance, Bucureşti, 2011, ISBN 978-606-8321-68-4 (în seria Monografii a MNIR, VI)
CORINA BORŞ, Protejarea patrimoniului arheologic din România. Despre situri şi monumente arheologice
din perspectiva evoluţiei cadrului legislativ în context european, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2014, ISBN
978-606-543-566-7 (în seria Monografii a MNIR, IX)
IRINA ENE, Instituţii ecleziastice şi sentiment religios în Ţara Românească şi Moldova (secolul al XVI-iea),
Editura Mega, Cluj Napoca, 2014, ISBN: 978-606-543-506-3 (în seria Monografii a MNIR, VIII)
OVIDIU ŢENTEA, Colonia Dacica Sarmizegetusa. Un ghid (ediţia a II-a) I Colonia Dacica Sarmizegetusa. A
guide (2"d edition), Deva, 2009, ISBN 978-973-713-261-1
OVIDIU ŢENTEA, Ex Oriente ad Danubium. The Syrian auxiliary units on the Danubian front ier of the Roman
Empire, CRMS series 6, Editura Mega, Bucureşti I Cluj-Napoca, 2012, ISBN 978-606-543-206-2
OVIDIU ŢENTEA, Modele ale civilizaţiei romane în provinciile dunărene între identităţi locale şi valori
universale (scientific report), Editura Muzeului Literaturii Române, Bucureşti, 2013, ISBN 978-973-167199-4
ADRIAN BĂLĂŞESCU, Arheozoologia neo-eneoliticului de pe Valea Teleormanului, Editura Mega, ClujNapoca, 2014, ISBN 978-606-543-505-6 (în colecţia MNIR - Biblioteca Muzeului, seria Cercetări
Pluridisciplinare, XIV)
CONSTANTIN HAITĂ, Sedimentologie şi micromoifologie. Aplicaţii în arheologie, ediţia a II-a, adăugită şi
revizuită, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2012, ISBN 978-606-537-148-4 (în colecţia MNIR Biblioteca Muzeului, seria Cercetări Pluridisciplinare, XII)
VALENTIN RADU, Le Neolithique de la Roumanie Meridionale: Exploitation des ressources aquatiques dans
Ies cultures Boian et Gume/ni/a, Edition Universitaires Europeennes, Saarbriicken, 2011, ISBN
9786131572449
EUGEN S. TEODOR, Uriaşul invizibil: Limes Transalutanus. O reevaluare la sud de râul Argeş, Editura
Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2013, ISBN 978-606-537-181-1

8. CĂRŢI ÎN COLABORARE
MIRCEA NEGRU, ALEXANDRU BĂDESCU, VASILICA CUCULEA-SANDU, Militari - Câmpul Boja. Settlements
dating /rom 51h to th centuries AD (Archeological excavations since 1958 up to 2005), series VI, Editura
Minerva Expert, Bucureşti, 2009, ISBN 978-606-92320-0-2
MIRCEA NEGRU, CRISTIAN SCHUSTER, ALEXANDRU BĂDESCU, ALEXANDRA COMŞA, ALEXANDRU MORINTZ,
Militari - Câmpul Boja. Archeological excavations /rom 2007-2008, series V, Editura Cetatea de Scaun,
Bucureşti, 20 I O, ISBN 978-973-8966-42-0
RADU-ALEXANDRU DRAGOMAN, SORIN 0ANŢĂ-MARGHITU, Arheologie şi politică în România, Editura
Eurotip, Baia Mare, 2013, ISBN 978-606-617-138-0 (în seria Bibliotheca Marmatia)
AUREL DRAGOTĂ, GABI RUSTOIU, MATEI DRÂMBĂREAN, VALENTIN DELEANU, SILVIU OŢA, Necropola
medieval timpurie de la Alba Iulia - Str. Brânduşei. Cercetările arheologice din anii 1997-2008, Alba Iulia,
2009, Editura Altip, ISBN 987-973-117-192-0
SORIN PALIGA, EUGEN S. TEODOR, Lingvistica şi arheologia slavilor timpurii. O altă vedere de la Dunărea
de Jos, Editura Cetatea de Scaun Târgovişte, 2009, ISBN 978-606-537-004-3

C. VOLUME EDITATE/COORDONATE/CATALOAGE DE EXPOZIŢIE
• Antiquitas Istro-Pontica. Melanges d'archeologie et d'histoire ancienne offerts a Alexandru Suceveanu,
MIRCEA V. ANGELESCU, IRINA ACHIM, ADELA BÂLTÂC, VIORICA Rusu-BOLINDEŢ, VALENTIN BOTTEZ
(eds.), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2010, ISBN 978-605-543-106-5
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•

Societe et environnement dans la zone du Bas Danube durant le 5eme millenaire avani natre ere,

LAURENT CAROZZA, CĂTĂLIN BEM, CRISTIAN MICU (eds.), Editura Universităţii Al. I. Cuza laşi, 2012,
ISBN 978-973-703-727-5
• The Thracians in the Imperial Roman Army, autor MIHAI ZAHARIADE, CORINA BORŞ, SORIN CLEŞIU
(eds.), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009, ISBN 978-973-1868-66-0
• Radu Florescu - amintiri şi evocări, CORINA BORŞ, CORNEL ILIE, IOAN OPRIŞ (eds.), Editura Cetatea de
Scaun, Bucureşti, 2013, ISBN 978-606-537-199-6
• The Catalogue ofthe Neolithic and Eneolithic Funerary Findingsfrom Romania, CĂTĂLIN LAZĂR (ed.),
Târgovişte, 2012, Editura Cetatea de Scaun, ISBN 978-606-537-135-4 (în seria Monografii a MNIR, VII)

• Near and Beyond the Roman Front ier. Proceedings of the Colloquium held in Târgovişte, I 6-17 October
2008 (CRMS 5), series eds. OVIDIU ŢENTEA, IOAN C. OPRIŞ, Editura Conphys Bucharest I Rm. Vâlcea,
2009, ISBN 978-973-750-175-2

•

The Thracians in the Roman Imperial Army /rom the first to the third century A.D. I. Auxilia (CRMS 2),

autor M. Zahariade, series eds. OVIDIU
ISBN 978-973-1868-66-0

•

Călăre/ii

OVIDIU

•

ŢENTEA,

Bârcă, O. Symonenko, series eds.
FL. MATEI-POPESCU, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009, ISBN 978-606-543-027-3

stepelor. Sarma/ii în spa/iul nord-pontic (CRMS 3), autori V.

ŢENTEA,

The Roman Rufe to the North of the Lower Danube during the Late Roman and Early Byzantine period

(CRMS 4), autor O. Bondoc, series eds. OVIDIU
2009, ISBN 978-973-1868-27-1

•

FL. MATEI-POPESCU, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009,

ŢENTEA,

FL. MATEI-POPESCU, Editura Mega, Cluj-Napoca,

Ex Oriente ad Danubium; The Syrian Units an the Danube Frontier of the Roman Empire, autor O.

Ţentea,

series eds.OVIDIU ŢENTEA, FL. MATEI-POPESCU, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2012, ISBN 978-606543-206-2
• The Roman Army in Moesia Inferior (CRMS 7), autor FI. Matei-Popescu, series eds. OVIDIU ŢENTEA,
FL. MATEI-POPESCU, Editura Conphys, Bucharest I Rm. Vâlcea, 20 I O, ISBN 978-973-750-177-6
• The Minor Fortifications in the Balkan Danube Area /rom Diocletian to Iustinian (CRMS 8), autor C.
Băjenaru, series eds. OVIDIU ŢENTEA, FL. MATEI-POPESCU, Editura Mega, Cluj, 2010, ISBN 978-606-543114-0

D. ARTICOLE PUBLICATE ÎN VOLUME APĂRUTE ÎN STRĂINĂTATE
• R. ANDREESCU, C. LAZĂR, T. IGNAT, KATIA MOLDOVEANU, The Eneolithic Settlement and Necropolis
of Sultana Malu-Roşu, (Southem Romania), în voi. Acts of the International Symposium "The Golden Fifth
Millenium. Thrace and its Neighbor Areas in the Chalcolithic ", Pazardzhik, 27-30 October 2009, Y.
Boyadzhiev, Stoilka Terzijska-Ignatova (eds.), Sofia 2011, p. 131-144
• ADELA BÂLTÂC, Types of Habitat ion in the Rural Environment of the Roman Province of Thrace: the
Vil/a Type Structures, MEAETHMATA, 69, Thrakika Zetemata II, Aspects ofthe Roman province ofThrace
(edited by Maria-Garbriela G. Parissaki), Institute of Historical Research Department for Greek and Roman
Antiquity (K.E.R.A., National Hellenic Research Foundation, Athens, 2013, p. 289-297
• I. OPRIŞ, C. BEM, A History of Archaeology and Museography in Romania, în voi. The Los/ World of Old
Europe. The Danube Valley, 5000-3500 BC, D.W. Anthony, Jennifer Chi (eds), Princeton University Press,
New York University, 2009, p. 58-72
• C. BEM, A. ASĂNDULESEI, CARMEN BEM, F.A. TENCARIU, V. COTIUGĂ, ŞT. CALINIUC, Identity in
diversity: photogrammetry, 30 laser scanning and magnetometrie analysis ofGumelniţa tells from Muntenia
(Romania), în voi. Interdisciplinarity Research in Archaeology. Proceedings of the First Arheoinvest
Congress, 10-11 June 2011, Iaşi, Romania, V. Cotiugă, Şt. Caliniuc (eds.), BAR Intemational Series 2433,
Archaeopress, Oxford, 2012, p. 19-36
• CORINA BORŞ, LUCIANA IRIMUŞ, VL. RUMEGA, Noi date privind epoca târzie a bronzului pe valea
mijlocie a Mureşului. Situl de la Aurel Vlaicu - Obreza, jud. Hunedoara, în S. Forţiu, A Cîntar (eds.), In
Honorem Gheorghe Lazarovici. Interdisciplinaritate în arheologie, voi. I, Jatep Press Kiad6, Szeged, 2014,
p.273-294
• P. DAMIAN, CORINA BORŞ, Albumus Maior Ancient Mining Site. Considerations regarding the
archaeological management, în voi. Proceedings of the SOMA 2007 - Symposium an Mediterranean
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Archaeology 2007 (April 24-29, 2007 Istanbul Technical University), Cigdem Ozkan Aygiin (ed.), BAR
Intemational Series 1900, 2009, p. 75-82
• C. LAZĂR, MĂDĂLINA VOICU, G. VASILE, Traditions, Rules and Exceptions in the Eneolithic Cemetery
from Sultana-Malu Roşu (Southeast Romania), în voi. Homines, Funera, Astra. Proceedings of the lnternational
Symposium on Funerary Anthropology, June 5-8, 2011, Raluca Kogălniceanu, Roxana Curcă, M. Gligor and S.
Stratton (eds.), Alba Iulia, BAR Intemational Series 2410, Archaeopress, Oxford, 2012, p. 107-118
• C. LAZĂR, The Eneolithic Necropolis from Sultana-Malu Rosu (Romania) - A Case Study, în voi. Mobility

and Transitions in the Holocene. Proceedings of the XVI World Congress of the lnternational Union of
Prehistoric and Protohistoric Sciences (Florianopolis, Brazil, 4-10 September 2011), L. Oosterbeek, C. Fidalgo
(eds.), BAR Intemational Series 2658, Archaeopress, Oxford, 2014, p. 67-74
• MIHAELA SIMION, CORINA BORŞ, P. DAMIAN, Lo sfruttamento dei metalli preziosi in Dacia. I siti
minerari di etă romana del Quadrilatero aurifero, în voi. Ori antihci delia Romania. Prima e dopo Traiano
(mostra e catalogo a cura di E. Oberlănder-Tâmoveanu e Lucrezia Ungaro), Silvana Editore, 2010, p. 33-46
• D. N. POPOVICI, Copper Age traditions North of the Danube River, în voi. The lost World of Old
Europe. The Danube Valley, 5000-3500 BC, D.W. Anthony, Jennifer Chi (eds), Princeton University Press,
New York University, 2009, p. 90-11
• SIMINA STANC, V. RADU, LUMINIŢA BEJENARU, Cyprinid fishing in Dobrudja (Romania) from prehistory
to the Middle Ages, în voi. Fishes - Cu/ture. Environment Through Archaeoichthyology, Ethnography &
History, D. Makowiecki, S. Hamilton-Dyer, I. Riddler, N. Trzaska-Nartowski, M. Makohonienko (eds.),
Srodowisko I Kultura (Environment and Culture) voi. 7, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznan, 2009, p.
108-113
• M. MASHKOUR, V. RADU, A. MOHASEB, N. HASHEMI, M. 0TTE, S. SHIDRANG, The Upper Paleolithic
fauna! remains from Yafteh Cave (Central Zagros), 2005 campaign - a preliminary study, în voi. Iran

Palaeolithic I Le Pateolithique d'lran. Proceedings of the XV'h World Congress UISPP (Lisbon, 4-9
September 2006), M. Otte, F. Biglari, Jacques Jaubert (eds.), BAR lntemational Series 1968, 2009, p. 73-84
• C. CHATAIGNER, B. GASPARYAN, C. MONTOYA, M. ARIMURA, V. MELIKYAN, J. LIAGRE, A. PETROSYAN,
R. GHUKASYAN, D. COLOGNE, C. FOURLOUBEY, D. ARAKELYAN, L. ASTRUC, S. NAHAPETYAN, R.
HOVSEPY AN, A. BĂLĂŞESCU, C. TOME, V. RADU, From the Late Upper Paleolithic to the Neolithic in northwestem Armenia: Preliminary results, în voi. The Archaeology of Armenia in a regional context: results and

perspectives. Proceedings of the lnternational Conference dedicated to the 50'h Anniversary of the Institute
of Archaeology and Ethnography held on September 15-17, 2009 in Yerevan, Armenia, P. Avetisyan (eds.),
NAS RA Gitutyn Publishing House, 2012, p. 37-43, 157-162
• C. HAITĂ, Micromorphological analysis of the anthropic sequences from teii type settlements in
Muntenia and Dobrogea (Southem Romania), în voi. lnterdisciplinary Research in Archaeology.
Proceedings of the First Arheoinvest Congress (10-11 June, 2011, laşi, Roman ia), V. Cotiugă, Şt. Caliniuc
(eds.), BAR Intemational Series 2433, 2012, p. 37-44
• V. RADU, N. DESSE-BERSET, The fish from Zamostje and their importance for the last hunter-gatherers of
the Russian plain (Mesolithic-Neolithic),în voi. Proceedings of the General Session ofthe l lth lnternational
Council for Archaeozoology Conference (Paris, 23-28 August 2010), Christine Lefevre (eds.), BAR
lntemational Series 2354, 2012, p. 149-161
• M. MASHKOUR, V. RADU, A. MOHASEB, J. DARVISH, The Upper Paleolithic fauna) remains from Yafteh
Cave (Central Zagros), 2005 campaign. A preliminary study, în voi. Aurignacian of Yafteh cave and its
context (2005-2008 excavations), M. Otte, Sonia Shidrang, D. Flas, ERAUL, 20012, p. 132-165
• V. RADU, Fish consumption on the Gorgăn plain in antiquity, în voi. Persia 's Imperial power in Late
Antiquity. The Great Wali of Gorgan and frontier landscapes of Sasanian Iran, E.W. Sauer, H. Ornrani
Rekavandi, T.J. Wilkinson, J. Nokandeh (eds.), British Institute of Persian Studies. Archaeological
Monographs series, II, Oxbow Books, Oxford, 2013, p. 539-546
• V. LOZOVSKI, OLGA LOZOVSKAYA, l.C. CONTE, Y. MAIGROT, E. GYRIA, V. RADU, N. DESSE-BERSET,
E.L.G. BALLBE, Fishing in the late Mesolithic and early Neolithic of the Russian Plain: the case of site
Zamostje 2, în voi. Zamostje 2 lake settlement of the Mesolithic and Neolithic fisherman in upper Volga
region, V. Lozovski, Olga Lozovskaya, I.C. Conte (eds.), Russian Academy of Science Institute for the
History of Material Culture, Sergiev-Possad State History and Art Museum-Preserved, Sankt-Petersburg,
2013,p.19-46
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• V. RADU, N. DESSE-BERSET, Fish and fishing at the site of Zamostje 2, în voi. Zamostje 2 lake settlement
of the Mesolithic and Neolithicfisherman in upper Volga region, V. Lozovski, Olga Lozovskaya, I.C. Conte
(eds.), Russian Academy of Science Institute for the History of Material Culture, Sergiev-Possad State
History and Art Museum-Preserved, Sankt-Petersburg, 2013, p. 195-214
• M. BALASSE, C. TORNERO, S. BREHARD, J. UGHETTO-MONFRIN, VALENTINA VOINEA, A. BĂLĂŞESCU,
Cattle and sheep herding at Cheia, Romania, at the turn ofthe 5th millennium BC: a view from stable isotope
analysis, în voi. Early Farmers: The View from Archaeology and Science (I), A. Whittle, Penny Bickle
(eds.), Proceedings ofthe British Academy (11), Oxford University Press, 2014, p. 115-142
• EUGEN S. TEODOR, Roman fort from Răcari (Dolj County, Romania) and its four stages. Plannimetry,
stratigraphy and chronology, în voi. limes XX Proceedings ofthe XJ(h Congress ofthe Roman Frontiers, 411 Sept. 2006, Leon, Spain, A. Morillo, N. Hanel, Esperanza Martin (eds.), Madrid, Polifemo, 2009, voi. 2,
1524--1539

E. ARTICOLE PUBLICATE ÎN VOLUME APĂRUTE ÎN

ROMÂNIA

• R. ANDREESCU, Cultic themes in Gumelnita Culture, în voi. Spirituality in the Prehistory of the Lower
Danube region in European and Anatolian context, Constanţa, 2009, p. 119-126
• R. ANDREESCU, KATIA MOLDOVEANU, Dynamic ofNeolithic Habitation in Teleorman Valley, Southern
Romania, în voi. The Lower Danube in Prehistory: Landscape Changes and Human Environment
Interactions - Proceedings of the International Conference, Alexandria 3-5 November 2010, S. Mills, P.
Mirea (eds.), Alexandria, 2011, p. 15-30
• R. ANDREESCU, KATIA MOLDOVEANU, Teii settlements from Giurgiu County and their landscape, în
voi. Proceedings of the First Archaeological Symposium, Giurgiu, November 25'h, 20IO, Raluca
Kogălniceanu, A. Morintz ( eds. ), Archaeological Debates, I, 2011, p. 71-88
• A. FRÂNCULEASA, R. ANDREESCU, BIANCA PREDA, 0. NEGRA, T. NICA, Locuinţele din aşezarea
eneolitică de la Mălăieştii de Jos (jud. Prahova), în voi. Influenţe, contacte şi schimburi culturale între
civilizaţiile spaţiului carpato-dunărean, din preistorie până în antichitate, Piteşti 2014, p. 19-50
• ADELA BÂL TÂC, Types of Habitation in the Rural Environment of the Roman Province Moesia Inferior:
villa-type structure, în voi. Antiquitas Istro-Pontica. Melanges d'archeologie et d'histoire ancienne ojferts a
Alexandru Suceveanu, M.V. Angelescu, Irina Achim, Adela Bâltâc, Viorica Rusu-Bolindeţ, V. Bottez (eds.),
Editura Mega, Cluj-Napoca, 2010, p. 437-444
• C. BEM, Le corpus des stations Gumelniţa entre Danube et Mer Noire (avec un regard sur Boian-Spanţov
et Cemavoda I), în voi. Societe et environnement dans la zone du Bas Danube durant le 5eme millenaire
avant natre ere, L. Carozza, C. Bem, C. Micu (eds.), Editura Universităţii Al. I. Cuza Iaşi, 2012, p. 3-77
• C. HAITĂ, C. BEM, Donnees stratigraphiques des sites pluristratifies, în voi. Societe et environnement
dans la zone du Bas Danube durant le 5eme millenaire avant natre ere, L. Carozza, C. Bem, C. Micu (eds.),
Editura Universităţii Al. I. Cuza Iaşi, 2012, p. 89-113
• C. BEM, Vision d'ensemble de l'occupation Gumelniţa en Dobroudja, în voi. Societe et environnement
dans la zone du Bas Danube durant le 5eme millenaire avant natre ere, L. Carozza, C. Bem, C. Micu (eds.),
Editura Universităţii Al. I. Cuza Iaşi, 2012, p. 131-197
• MIHAELA SIMION, CORINA BORŞ, Stadiul cercetării în siturile miniere de epocă romană din zona
„Patrulaterului aurifer", în voi. Combaterea traficului cu bunuri culturale - Recuperarea trecutului.
PATRIMONIUM ff/, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p. 401-416
• CORINA BORŞ, Despre originea şi evoluţia noţiunilor de patrimoniu arheologic şi monument istoric în
Europa, în voi. Subiecte şi teme de cercetare doctorală sub îndrumarea prof Ioan Opriş, Editura Oscar
Print, Bucureşti, 2013, p. 48-58
• CORINA BORŞ, A new site of the Basarabi period on the Mureş valley: Tărtăria - Podu Tărtăriei vest, în
voi. The Thracians and their Neighbors in the Bronze and Iron Ages Proceedings of the l 2'h International
Congress of Tracology (11-14 September 2013, Târgovişte, Romania), voi. II, Editura lstros, Braşov, 2013,
p.447-462
• S. CLEŞIU, Imports and roman imitation, dress items and jewelry from the main <lava settlement on Siret
river. Barboşi, Poiana, Brad, Răcătău, în voi. Near and Beyond the Roman Frontier. Proceedings of the
Colloquium held in Târgovişte, 16--17 October 2008 (CRMS 5), series eds. O. Ţentea, I. C. Opriş, Editura Conphys
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Bucharest I Rm. Vâlcea, 2009
• C. LAZĂR, Some Observations About Spatia! Relation and Location of the Kodjadermen-Gumelniţa
Karanovo VI Extra Muros Necropolis, în voi. The Lower Danube in Prehistory: Landscape Changes and

Human Environment lnteractions - Proceedings of the lnternational Conference, Alexandria 3-5 November
2010, S. Mills and P. Mire (eds.), Editura Renaissance, Bucharest, 2011, p. 95-115
• S. OANŢĂ-MARGHITU, Despre obiectele de aur din eneoliticul sud-est European, în voi. Aurul şi argintul
antic al României, Rodica Oanţă-Marghitu (ed.), Bucureşti: Muzeul Naţional de Istorie a României, 2013, p.
36--47
• D. N. POPOVICI, New data conceming the Gumelnita culture to the north of the Danube in the light of
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cetatea de la Caraşova-Grad (corn. Caraşova, jud. Caraş-Severin), MCA, S.N„ VII, 2011, p. 83-113
• S. OŢA, Piese de orfevrărie decorate cu cerculeţe de sârme simple şi filigranate, din spaţiul Balcanic
(secolele IX-XIV), Tibiscvm, S.N„ Arheologie-Istorie, I, 2011, p. 181-190
• S. OŢA, Un nou cercel descoperit la Oraşul de Floci (comuna Giurgeni, judeţul Ialomiţa), CA, XVIIIXIX, 2011-2012, p. 149-157
• S. OŢA, LIANA OŢA, Cercetări arheologice în cetatea de la Caraşova-Grad. Instalaţii de încălzire, cisterna,
construcţie anexă, Acta Terrae Fogarasiensis, I, 2012, p. 47--60
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G. LAZĂR, S. OŢA, Despre istoricul unei campanii de cercetare
Strada pictor Nicolae Tonitza, situată în centrul istoric al capitalei, Acta Terrae Fogarasiensis, I,
2012,p.61-72
• S. OŢA, Cercei decoraţi cu sfere simple, descoperiţi pe teritoriul României, Sargetia III (XXXIX), S.N.,
2012,p.215-242
• S. OŢA, Tombs with Jewels in the Byzantine Tradition Discovered on the Present-Day Territory of
Romania, North of the Danube (end of the 11 th century - the 141h century), Ziridava. Studia Archaeologica,
26/1,2012,p. 123-142
• S. OŢA, Cercei decoraţi cu pandantive din granule (secolele XIII-XVI), SC/VA, 63, 3-4, 2012, p. 269-292
• S. OŢA, Un cercel medieval descoperit la Dridu, SC/VA, 64, 1-2, 2013, p. 167-176
• S. OŢA, Cercei decoraţi cu o sferă din sârme descoperiţi pe teritoriul României (secolele XI-XV), Acta
Musei Porolisensis. Arheologie-Restaurare-Conservare, XXXV, 2013, p. 295-302
• S. OŢA, Brăţări de tradiţie bizantină descoperite în spaţiul nord-dunărean (secolele XI-XIII), Acta Terrae
Fogarasiensis, II, 2013, p. 73-92
• MARIA C. NICOLAE, E.S. TEODOR, New considerations regarding the Polovragi tabiet, Peuce, S.N., 7,
2009,p. 157-170
• FL. TOPOLEANU, E.S. TEODOR, Hand-made pottery from Halmyris and its cultural context, Peuce, S.N.,
7,2009,p.347-360
• E.S. TEODOR, I. STANCIU, About crosses on wet clay as a cultural marker, Eph. Nap., 19, 2009, p. 129155
• (recenzie) E.S. TEODOR: D. Bondoc, N. Gudea - Castrul roman de la Răcari. Încercare de monografie,
Cluj-Napoca, Editura Mega 2009, Eph. Nap., 19, 2009, p. 256-259
• R. ŞUVĂILĂ, 0. SIMA, M. VÂRGOLICI, C. PONTA, M. CUTRUBINIS, E.S. TEODOR, MARIA C. NICOLAE,
Gamma Ray Spectroscopy for artificial contamination effects evaluation în luminiscence dating of artefacts
from low depth layers în Southem Romania, Romanian Reports in Physics, 64, 2012, 2, p. 381-386
• E.S. TEODOR, ANCA PĂUNESCU, E. 0BERLĂNDER-TÂRNOVEANU, M. TOMESCU, Săpături de salvare la
hanul Constantin Vodă (1996), CA, XVIII-XIX, 2011-2012, p. 9-78
• (recenzie) E.S. TEODOR: Al. Madgearu - Istoria Militară a Daciei post-romane (275-614) Târgovişte:
Cetatea de Scaun, 2011, CA, XVIII-XIX, 2011-2012, p. 295-300
• E.S. TEODOR, Magdalena Ştefan, Landscape Archaeology along Limes Transalutanus, Journal of
Ancient History and Archaeology, 113, 2014, p. 31-43 (http://jaha.org.ro/index.php/JAHA/article/view/68)
•

GH.

MĂNUCU-ADAMEŞTEANU,

arheologică.

H. PARTICIPĂRI

LA CONFERINŢE I COLOCVII I SIMPOZIOANE ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE

• The lnternational Symposium "The golden fifih millennium Thrace and its neighbor areas in the
chalcolithic ", Pazardjik, Bulgaria, octombrie, 2009. Comunicare: life and Death on the lake shore. The
Eneolithic Settlement and Necropolis of Sultana-Malu Roşu, Roman ia, autori: R. ANDREESCU, C. LAZĂR, T.
IGNAT, KATIA MOLDOVEANU
• Conferinţa şi adunarea generală a Academiei Internaţionale de Ceramică (AJC) Paris, Franţa,
septembrie, 201 O. Comunicare: La ceramique roumaine contemporaine et prehistorique, autor: R.
ANDREESCU
• lnternational Aerial Archaeology Conference (201 O), septembrie, 201 O, Bucureşti. Comunicare: Tell
settlement pattems. The Lower Danube in the 5th mii!. BC, autor: R. ANDREESCU
• The lower Danube in Prehistory. landscape changes and human-environment interactions, Alexandria,
noiembrie, 2010. Comunicare: Changes in Landscape. The Teleorman Valley from Past to Present, autor: R.
ANDREESCU, KATIA MOLDOVEANU, CARMEN BEM
• The 17'h Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), Oslo, Norway, 1418 septembrie, 2011. Comunicările: Re-Burials and Body Manipulations în the Eneolithic Cemetery from
Sultana-Malu Rosu (Southeast Romania), autori: C. LAZĂR, R. ANDREESCU, T. IGNAT; comunicare: Use of
domestic space in tell-settlement from Sultana-Malu Rosu (Southeast Romania), autori: C. LAZĂR, R.
ANDREESCU, M. FLOREA, T. IGNAT; comunicare: Functionality and artistic sense în Kodjadermen-GumelnitaKaranovo VI ceramics. A Case study: Sultana-Malu Rosu site, autori: C. LAZĂR, R. ANDREESCU, T. IGNAT
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• Sesiunea internaţională Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos. Orient şi Occident I lnternational
Session "Cu/ture and Civilisation at Lower Danube: East and West", Călăraşi I Ruse, România I Bulgaria,
12-14 octombrie, 2011. Comunicare: The Eneolithic Cemetery from Sultana-Malu Roşu. General
considerations, autor: R. ANDREESCU; comunicare: Some considerations about house no. 5 from SultanaMalu Rosu tell-settlement, Călăraşi County, autor: R. ANDREESCU, C. LAZĂR, T. IGNAT, V. OPRIŞ
• The l81h Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), Helsinki, Finlanda,
septembrie, 2012. Comunicarea: The Impact of Floods on Human Habitation in Sth Millennium BC in
Southem Romania, autori: R. ANDREESCU, KATIA MOLDOVEANU
• craftandpeople, Intemational Conference, British Museum, Londra, 2012. Poster: The craft of Cervus
elaphus antler processing in the South-East European Eneolithic: the settlement of Vităneşti (Teleorman
County, Romania), autor: R. ANDREESCU
• The 19h Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), Pilsen, Cehia, 4-8
septembrie, 2013. Comunicare: Human shaped pottery from Lower Danube, 5th mill. BC. Hierarchy and
fanction, autor: R. ANDREESCU; comunicare: Timeline of the absolute and relative chronology in Southem
Romania, 6th-4th millennium BC, autor: R. ANDREESCU, c. LAZĂR, P. MIREA, KATIA MOLOOOVEANU; poster:
Assembling people, techniques and artifacts in order to identify the environment exploiting means: hard animal
materials industry from the Eneolithic teii of Vităneşti (Teleorman County, Romania), autor: MONICA
MĂRGĂRIT, R. ANDREESCU, P. MIREA, KATIA MOLDOVEANU, I. TORCICĂ, A. BĂLĂŞESCU; poster: Human
shaped pottery from Sultana-Malu Roşu teii settlement, autori: R. ANDREESCU, c. LAZĂR, T. IGNAT, V. OPRIŞ
• The 2(/h Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), Istanbul, Turcia, 10-14
septembrie, 2014. Comunicare: Teii settlements in Southem Romania. The diversity of the built
environment, autor: R. ANDREESCU, KATIA MOLDOVEANU
• <Jh lnternational Conference on Archaeological Prospection, lntemational Society for Archaeological
Prospection (ISAP) and Center for Near Surface Geophysics and Archaeological Prospection (CNSGAP) of
Ookuz Eyliil University, 19-24 septembrie 2011, Izmir-Turkey. Comunicare: Identity m diversity.
Aerophotogrammetry, 30 laser scanning and magnetic prospecting on Gumelniţa tells of Muntenia
(Romania), autori: C. BEM, CARMEN BEM, A. ASĂNDULESEI, B. VENEDICT, V. COTIUGĂ
• JNQUA 501: Seventh Plenary Meeting and Field Trip, 21-28 August 2011, Odessa, Ukraine.
Comunicare: Chalcolithic settlement distribution in the wetland area of Lower Oanube Basin, autori: C.
BEM, C. HAITĂ; Comunicare: Around the Black Sea. Landscape archaeology of the Mostiştea Valley in
prehistory, autori: c. LAZĂR, M. FLOREA, c. BEM
• First Arheoinvest Congress. Interdisciplinary Research in Archaeology, 10-11 iunie 2011, Iaşi.
Comunicare: Identity in diversity. Photogrammetry, 30 laser scanning and magnetometrie analysis on
Gumelniţa tells of Muntenia (Romania), autori: C. BEM, A. ASĂNDULESEI, B. VENEDICT, CARMEN BEM, C.
NICU, V. COTIUGĂ, C. NICOLAE, E. PARASCHIV
• Second Arheoinvest Congress. Interdisciplinary Research in Archaeology, 7-9 iunie 2012, laşi.
Comunicare: Un model de cercetare neintruzivă. Studii de caz asupra teii-urilor Gumelniţa din Muntenia,
autori: C. BEM, A. ASĂNDULESEI

• lnternational Aerial Archaeology Conference AARG 2012: Aerial archaeology, remote sensing and the
archaeological process, Budapest, Hungary, 13-15 septembrie, 2012. Poster: The analysis and distribution
of Neolithic teii settlements from Southem Romania, autori: C. BEM, R. ANDREESCU, A. ASĂNDULESEI,
KATIA MOLDOVEANU, CARMEN BEM
• J<Jh Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 4-8 septembrie 2013 Pilsen.
Comunicare: A model ofbuilding ofthe medium and small Gumelniţa teii settlements (Romania), autori: C.
BEM, A. ASĂNDULESEI, CARMEN BEM, C. HAITĂ
• Colocviul internaţional L 'oro dei Daci", Musei dei Fori Imperiali şi Accademia di Roman ia, Roma,
Italia, mai, 2009. Comunicare: Roman gold mining sites in the Apuseni Mountains. An overview, autori:
CORINA BORŞ, MIHAELA SIMION
• The 151h Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), Riva del Garda, Italia,
septembrie, 2009. Comunicare: Archaeology inside and beside the crisis. Current stage and impact
assessment from a Romanian perspective, autori: CORINA BORŞ, P. DAMIAN; comunicare: Professionalism
in contemporary Romanian archaeology. Opportunities and disadvantages, autori: CORINA BORŞ, P.
DAMIAN, MIHAELA SIMION
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• Conferinţa internaţională Romanisierung. Theorie und Praxis eines wissenschaftlichen Konzepts in
peripheren Provinzen des Rămischen Reiches, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, octombrie, 2009.
Comunicare: New considerations about the Romanisation of the province of Dacia based on the recent
discoveries from Albumus Maior, autori: MIHAELA SIMION, CORINA BORŞ
• Masa rotundă The First Cucuteni Cu/ture Exhibition in the US, Institutul Cultural Român, New York,
SUA, noiembrie, 2009. Participare: CORINA BORŞ
• The l61h Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), Haga, Olanda,
septembrie, 20I O. Comunicare: The post-excavation process in preventive/rescue archaeological projects. A
Romanian perspective over the last 3 decades, autori: CORINA BORŞ, P. DAMIAN; poster: STRATEG.
Defensive strategies and cross border policies. lntegration of the Lower Danube area in the Roman
civilization, autori: CORINA BORŞ, 0. ŢENTEA, A. RAŢIU, M. FLOREA, MONICA BÎRĂ
• Seminar Anual de Educaţie Muzeală al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, ediţia a V-a,
Bucureşti, noiembrie, 2010. Comunicarea: Redescoperind trecutul Europei sau începuturile civilizaţiei:
Expoziţia „The Lost World ofOld Europe I Lumea pierdută a vechii Europe", autor: CORINA BORŞ
• The l61h Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), Oslo, Norvegia,
septembrie, 2011. Comunicare: Lost in transition: the archaeologist in contemporary Romania, autor:
CORINA BORŞ; poster: The Roman Frontiers across Europe: one monument in two perspectives, autori:
CORINA BORŞ, 0. ŢENTEA, F. MATEI-POPESCU; poster: Rosia Montana (Albumus Maior) archaeological
site. Future perspectives after a decade ofresearches, autori: P. DAMIAN, MIHAELA SIMION, CORINA BORŞ,
I. BOCAN, CĂTĂLINA NEAGU, D. VLEJA
• The 22nd lnternational Limes Congress, Ruse, Bulgaria, septembrie, 2012. Poster: Integrating research for
future heritage development: the Roman frontier in Romania for World Heritage (UNESCO) List, autori: O.
ŢENTEA, F. MATEI-POPESCU, CORINA BORŞ, AL. RAŢIU
• The l<J1h Annua/ Meeting of the European Association of Archaeo/ogists (EAA), Pilsen, Cehia, 4-8
septembrie, 2013. Comunicare: Archaeological heritage management in Romania and Republic of Moldova,
autori: S. MUSTEAŢĂ, CORINA BORŞ; masa rotunda: Discovering the Archaeologist of Europe ... and of the
World, participare: CORINA BORŞ
• Al 12-lea Congres Internaţional de Tracologie, Târgovişte, România, septembrie, 2013. Comunicare: A
new site ofthe Basarabi period on the Mureş valley: Tărtăria - Podu Tărtăriei vest, autor: CORINA BORŞ
• 21'1 NEMO Annual Conference, Bucureşti, România, noiembrie, 2013. Participare: CORINA BORŞ
• lnternationa/ Conference Current Trends in Archaeological Heritage Preservation, Iaşi, România,
noiembrie, 2013. Comunicare: Who owns the past and who (really) cares about it? A Romanian perspective,
autor: CORINA BORŞ
• The J71h lnternational Congress of UISPP, Burgos, Spania, septembrie, 2014. Comunicare: Two new
bronze hoards found at Tărtăria (Alba county), Romania, autor: CORINA BORŞ; poster: A new middle
Hallstatt site on the Mureş valley: Tărtăria - Podu Tărtăriei vest and the related bronze hoards, autori:
CORINA BORŞ, LUCIANA IRIMUŞ, V. RUMEGA; comunicare: A better future to the past: large scale
development projects and the protection of archaeological heritage in Romania, autori: CORINA BORŞ, P.
DAMIAN
• The 2a1h Annual Meeting of the European Association of Archaeo/ogists (EAA), Istanbul, Turcia, 10-14
septembrie, 2014. Poster: New data about the Late Bronze Age on the Middle Mures Valley. The site Aurel
Vlaicu - Obreza (Hunedoara county), autori: CORINA BORŞ, LUCIANA RUMEGA-IRIMUŞ, V. RUMEGAIRIMUŞ, comunicare: Being an archaeologist in Romania. Opportunities, challenges and perspectives, autori:
CORINA BORŞ, P. DAMIAN; comunicare: Future to the past: the motorways' construction and the protection
of archaeological heritage in Romania, autori: CORINA BORŞ, P. DAMIAN
• Simpozionu/ Internaţional de Antropologie Funerară: Homines, Funera, Astra (4 1" edition) - Time and
Cause of Death from Prehistory to Middle Ages, Alba Iulia, România, septembrie, 2014. Comunicare: New
evidence on the funerary phenomena ofthe Middle Hallstatt period in Transylvania. The collective grave from
Tărtăria - Podu Tărtăriei vest, autori: CORINA BORŞ, LUCIANA RUMEGA-IRIMUŞ, G. VASILE, MARIUS ILIE
• Al 29-lea Congres al Rei Cretariae Romanae Fautores, Xanten, Germania, 21-26 septembrie, 2014.
Comunicare: Roman lamps discovered in the fort at Micia (Veţel, Hunedoara County) from the Romanian
National History Museum collections. Preliminary considerations conceming stamped lamps, autori: I.
BOCAN, CĂTĂLINA-MIHAELA NEAGU
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• Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice ,,Arheologia mileniului I p.Chr." (ediţia a XI-a), Ploieşti,
22 august, 2012. Comunicare: Fibulele descoperite în davele de pe Siret. Barboşi, Brad, Poiana, Răcătău,
autori: S. CLEŞIU

• /nternational Session Pontica 2009: I 30 years /rom the First Mention of the Constanta Museum of
National History and Archaeology, Constanţa, Romania, octombrie, 2009. Comunicare: The Eneolithic
necropolis from Sultana-Malu

•

Roşu, Călăraşi

county, autori: C.

LAZĂR,

T. IGNAT

International Session Pontica 2010, Constanta, Romania, 6-7 octombrie, 2010. Comunicare: New data

about the Eneolithic necropolis from Sultana-Malu

Roşu, Călăraşi

county, autori: C. LAZĂR, T. IGNAT

• International Conference "The Lower Danube in Prehistory: landscape changes and human-environment
interactions ", Alexandria, România, 3-5 noiembrie 20 I O. Comunicare: Some observations about spatial
relation and location ofthe

•

Kodjadermen-Gumelniţa-Karanovo

VI necropolis, autori: C.

LAZĂR,

T. IGNAT

/nternational Symposium: Homines, Funera, Astra, Alba Iulia, Romania, 5-8 iunie, 2011. Comunicare:

Some observations about Eneolithic cemetery from Sultana-Malu
rules and exceptions, autori: C. LAZĂR, G. VASILE, T. IGNAT

Roşu

(Southeast Romania): traditions,

• First Arheoinvest Congress: Interdisciplinary Research in Archeology, Iaşi, Romania, 10-11 iunie, 2011.
Comunicare: Observations about architecture of the Gumelniţa culture based on a study of experimental
archaeology, autori: C. LAZĂR, S. STAN, KATIA MOLDOVEANU, T. IGNAT; comunicare: Bioarchaeological
data about some funerary complexes from Sultana-Malu Roşu necropolis, autori: C. LAZĂR, G. VASILE, A.
BĂLĂŞESCU

• The International Symposium Survey in Archaeology: "Often a Neglected Science ", Giurgiu, România,
23-26 octombrie, 2011. Comunicare: Mostiştea Valley in Prehistory. The micro-topography and GIS behind
archaeological research, autori: C. LAZĂR, M. FLOREA, C. BEM
• Second Arheoinvest Congress. Interdisciplinary Research in Archaeology, Iaşi, România, 3-6 iunie,
2012. Comunicare: Observations about architecture of the Gumelnita cui ture based on a study of
experimental archeology (II): 2011 results, autori: C. LAZĂR, T. IGNAT, V. OPRIŞ; comunicare: Data on two
mandibles of the Canis familiaris discovered in the Sultana-Malu Roşu settlement, Călăraşi County, autori:
C. LAZĂR, MĂDĂLINA VOICU, A. BĂLĂŞESCU, MONICA MĂRGĂRIT; comunicare: Bioarchaeological data
about human skeletons from Sultana-Malu Roşu Eneolithic necropolis, autori: C. LAZĂR, G. VASILE, S.A.
ROODENBERG
• The 2nd International Landscape Archaeology Conference, Berlin, Germania, 6-9 iunie 2012.
Comunicare: Looking back to the past: landscape changes, archaeological survey and GIS in the prehistory
of Mostiştea Valley, Romania, autori: C. LAZĂR, T. IGNAT, M. FLOREA, C. HAITĂ, C. BEM; comunicare:
Mapping the past: use of domestic space in tell-settlement from Sultana-Malu Rosu (Southeast Romania),
autori: C. LAZĂR, T. IGNAT, M. FLOREA, C. HAITĂ; comunicare: Spatial location pattems ofthe Chalcolithic
extra muros necropolises from Balkans, autori: C. LAZĂR, T. IGNAT, M. FLOREA
• The I 81h Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), Helsinki, Finlanda, 29
august - I septembrie, 2012. Comunicare: Manipulations and Construction of Identities in the Eneolithic
Cemetery from Sultana-Malu Roşu (Southeast Romania), autori: C. LAZĂR, MĂDĂLINA VOICU; comunicare:
Between Reality and Imagination: Observations about the Kodjadermen-Gumelniţa-Karanovo VI
architecture based on a study of experimental archaeology, autori: C. LAZĂR, T. IGNAT, S. STAN, KATIA
MOLDOVEANU; comunicare: Reconstructing the Neolithic dwellings from Sultana Malu Roşu (South-East
Romania) using 30 technology, autori: C. LAZĂR, T. IGNAT, R. ANDREESCU, V. OPRIŞ, MĂDĂLINA VOICU;
comunicare: Observations about the architecture of houses of Kodjadermen-Gumelniţa-Karanovo VI
communities from Romania, autori: C. LAZĂR, T. IGNAT, V. OPRIŞ; comunicare: Dogs, jaws and other
stories: two symbolic objects made by dog mandibles from Sultana-Malu Rosu teii settlement (Southeastem
Europe), autori: C. LAZĂR, A. BĂLĂŞESCU, V. OPRIŞ, MONICA MĂRGĂRIT
• lnternational Symposium on Funerary Anthropology "Homines, Funera, Astra" (2nd edition): The
Archaeology of Death in Ancient Times: Life Beyond Life ?, Alba Iulia, România, 23-26 septembrie 2012.
Comunicare: Distorsion of archaeological realities: identities through grave goods, autori: C. LAZĂR,
MĂDĂLINA VOICU

• International Colloquium "Human impact on natural environment in the Neo-Eneolithic of SouthEastern Europe", Piatra Neamţ, România, 24-26 octombrie 2012. Comunicare: Spatial Location of the
Gumelniţa Cemeteries and their Impact on the Environment, autori: C. LAZĂR, T. IGNAT, MĂDĂLINA
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VOICU; comunicare: Landscape Changes and Human Impact in the Prehistory of Mostiştea Valley,
Romania, autori: C. LAZĂR, M. FLOREA, CARMEN BEM, V. OPRIŞ; comunicare: The Tell Settlement from
Sultana-Malu Roşu (Romania) and Effects of the Anthropic Activities on the landscape, autori: C. LAZĂR,
M. FLOREA, C. HAITĂ, T. IGNAT
• The I <Jh Neolithic Seminar "Changing Paradigms: lnterdisciplinary Studies of Eurasian Prehistory ",
Ljubljana, Slovenia, 9-1 O noiembrie, 2012. Comunicare: Deviant Burials in the Eneolithic cemetery from
Sultana-Malu Roşu (Southeast Romania): an interdisciplinary approach, autori: C. LAZĂR, MĂDĂLINA
VOICU; comunicare: The invisible side of the past: landscape changes and GIS survey in the prehistory of
Mostiştea Valley, Romania, autori: C. LAZĂR, M. FLOREA, T. IGNAT
• Third Arheoinvest Congress. lnterdisciplinary Research in Archaeology, Iaşi, România, 6-8 iunie, 2013.
Comunicare: Observations about architecture of the Gumelniţa culture based on a study of experimental
archeology (III): 2012 results, autori: C. LAZĂR, T. IGNAT, V. OPRIŞ, comunicare: Considerations about the
Gumelniţa culture pottery based on a study of experimental archeology, autori: C. LAZĂR, T. IGNAT, V. OPRIŞ
• The 191h Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), Pilsen, Cehia, 4-8
septembrie, 2013. Comunicare: The Story of a Shard: Types of Information Reveald by Eneolithic Pottery
from Sultana-Malu Roşu, autori: T. IGNAT, V. OPRIŞ, C. LAZĂR; comunicare: Deliberate fragmentation
revisited: assessing social and material agency in the archaeological record, autori: C. LAZĂR, MĂDĂLINA
VOICU; comunicare: Stories in fragments: the case ofthe adomments used by the Eneolithic community from
Sultana - Malu Roşu (Romania), autori: MONICA MĂRGĂRIT, C. LAZĂR, MĂDĂLINA VOICU; comunicare:
Eneolithic children graves in Romania, autori: C. LAZĂR, MĂDĂLINA VOICU
• lnternational Symposium of Funerary Anthropology "Homines, Funera, Astra" (3rd edition): Death and
Fire in Ancient Times, Alba Iulia, România, 15-18 septembrie, 2013. Comunicare: An experimental study of
the effects of environmental conditions, time factor, and fire temperatures on the cremated bones and
artifacts, autori: C. LAZĂR, T. IGNAT, C. ASTALOŞ, A. BĂLĂŞESCU
• lnternational Session "Cu/ture and Civilizations at lower Danube: East and West ", Călăraşi - Russe Razgrad, România I Bulgaria, octombrie, 2013. Comunicare: Technological aspects of pottery production in
Gumelnita culture based on a study of experimental archeology, autori: T. IGNAT, V. OPRIŞ, C. LAZĂR, F.
RĂDULESCU; comunicare: The Boian settlement from Sultana-Gheţărie. Preliminary results, autori: C.
LAZĂR, C. NICOLAE, MIHAELA GOLEA; comunicare: New data about spatia! organisation of the Eneolithic
necropolis from Sultana-Malu Roşu, Călăraşi county, autori: C. LAZĂR, M. FLOREA, IONELA CRĂCIUNESCU

•

lnternational meeting: Exploitation of hard animal materials during Neolithic and Chalcolithic,
România, 5-9 noiembrie, 2013. Comunicare: Trade and exchange in Prehistory. Personal

Târgovişte,

adomments processed in hard animal materials from the Eneolithic necropolis of Sultana
autori: MONICA MĂRGĂRIT, c. LAZĂR, A. BĂLĂŞESCU

(Călăraşi

County),

•

lnternational Symposium Archaeothanatology: an lnterdisciplinary Approach on Death in Prehistory,
Alba Iulia, România, 13-15 aprilie, 2014. Comunicare: Rules and exceptions about disposal ofbodies in the
prehistoric cemetery from Sultana - Malu Roşu (Southeastern Romania), autori: C. LAZĂR, V. OPRIŞ
• The 20'h Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), Istanbul, Turcia, 10-14
septembrie, 2014. Comunicare: What Do the Adomments Teii Us about Social Complexity in Prehistory?
The Case ofThe Sultana-Malu Roşu Site from Romania, autori: C. LAZĂR, T. IGNAT, MONICA MĂRGĂRIT;
comunicare: Towards Identfying a (Proto-)Urban Development Pattem in the South-Eastem European
Eneolithic, autori: S. STAN, C. LAZĂR, T. IGNAT; comunicare: The Story ofClay and Memories of Pots ... An
interdisciplinary approach of potter's craftsmanship in Balkan Eneolithic, autori: T. IGNAT, D. DIMOFTE, M.
SECLEMAN,A.LUCA,C.LAZĂR

• lnternalional Symposium "Homines, Funera, Astra: Time and Cause of Death from Prehistory Io Middle
Ages ", Alba Iulia, România, 21-23 septembrie, 2014. Comunicare: One cemetery, two moments in time. The
case of Sultana-Malu Roşu cemetery, autori: C. LAZĂR, T. IGNAT, M. FLOREA, G. VASILE, IONELA
CRĂCIUNESCU

The XLVII lnternational Scientific Conference Pontica, Constanţa, România, 2-3 octombrie, 2014.
Comunicare: Data about a new Eneolithic cemetery discovered at Sultana, Călăraşi county, Romania, autori:
C. LAZĂR, T. IGNAT, M. FLOREA, V. OPRIŞ, A. DARIE, IONELA CRĂCIUNESCU; comunicare: Considerations
about pottery from Sultana-Malu Roşu teii settlement, autori: T. IGNAT, V. OPRIŞ, R. ANDREESCU, C. LAZĂr
• lntemational Conference "Approaches to archaeological landscapes. Tools, methodology and case

•
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studies", Bucureşti, România, 22-23 octombrie, 2014. Comunicare: Landscape changes, archaeological
survey and GIS in the Mostiştea Valley, Romania, autori: M. FLOREA, T. IGNAT, C. LAZĂR
• International Session "Cu/ture and Civilizations at lower Danube: East and West", Călăraşi - Russe,
România I Bulgaria, 12-14 octombrie, 2011. Comunicare: Contributions a la structure spatiale construite
dans Ies communautes du Nord Gumelnita - Danube. L'etude de cas Borduşani - Popină, autori: D.N.
POPOVICI, FL. VLAD, CĂTĂLINA CERNEA, I. CERNĂU, V. PARNIC; comunicare: Borduşani - Popină: a
preliminary model of producing and using laminar blanks in Gumelnita archaeological sequences, autori:
D.N. POPOVICI, LOREDANA NIŢĂ, FL. VLAD
• Second Arheoinvest Congress: Interdisciplinary Research in Archeology, Iaşi, România, 7-9 iunie, 2012.
Comunicare: Archaeometric investigations of Neolithic ceramics pigments, autori: ROXANA BUGOI, PH.
SCIAU, D.N. POPOVICI, ANNE BOUQUILLON
• Colloque "L'archeologie en France et a l'etranger: acteurs et enjeux", Paris, Franţa, 14-15 octombrie,
2013. Comunicare: Le programme de collaboration franco-roumaine sur le teii d'Hârsova (neolithique chalcolithique): mise en place d'une methode de fouilles stratigraphique et actions de formation, autori: B.
RANDOIN, D.N. POPOVICI
• Conferinţa internaţională „Cucuteni Culture within the European Neo-Eneolithic context", 15-17
octombrie, Piatra Neamţ, România 2014. Comunicare: Histoire de la maison. Donnees archeologiques et
identites culturelles, autor: D.N. POPOVICI
• Al XXI-lea Congres Internaţional al Frontierelor Romane I The 2 r'"1 International Limes (Roman
Frontiers) Congress, Newcastle upon Tyne, Marea Britanie, 16-26 august, 2009. Comunicare: Bringing the
Past into the Future: STRATEG PROJECT, autori: O. ŢENTEA, AL. RAŢIU şi colab.
1
• Al XXI-lea Congres Internaţional al Frontierelor Romane I The
International Limes (Roman
Frontiers) Congress, Newcastle upon Tyne, Marea Britanie, 16-26 august, 2009. Comunicare: Aerial
archaeology and landscape reconstruction along the Lower Danube Roman limes in Dobrogea (Romania),
autori: O. ŢENTEA şi colab.
• Colocviul "Humboldt Kolleg in Klausenburg", Cluj-Napoca, România, mai, 2010. Comunicare: The
Syrian units an the Danubian Frontier of the Roman Empire. An overview, autor: O. ŢENTEA; comunicare:
Das Kapitol von Sarmizegetusa, autori: I. PISO, O. ŢENTEA şi colab.
• International Aerial Archaeology Conference (AARG), Bucureşti, România, 15-16 septembrie, 2010.
Comunicare: Aerial archaeology and Roman limes in Romania, autori: IOANA OLTEAN, O. ŢENTEA şi colab.
• Colocviul internaţional "Defensive system, military infrastructure and the daily life an the borders of the
Roman Empire", Târgu Mureş, România, 3 decembrie, 2010. Comunicare: Das Kapitol von Sarmizegetusa,
autori: I. PISO, O. ŢENTEA şi colab.; poster: Defensive strategies and cross border policies. Integration ofthe
Lower Danube area in the Roman civilization, autori: O. ŢENTEA, AL. RAŢIU şi colab.
• Simpozionul internaţional „In memoriam Constantini Daicoviciu", Caransebeş, România, 29 februarie - 3
martie, 2012. Comunicare: Despre rolul primelor fortificaţii romane din sud-estul Daciei, autor: O. ŢENTEA;
comunicare: Cercetări arheologice în castrul de la Mălăieşti (jud. Prahova), autori: O. ŢENTEA şi colab.
• The Theoretical Archaeology Group (TAG) 2012, Buffalo, SUA, 17-10 mai, 2012. Comunicare: From
the Desert to the Carpathians: Palmyrenes in Roman Sarmizegetusa, the First Roman Town North of the
Danube, autori: I. PISO, O. ŢENTEA
• XIV Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae, Berlin, Germania, 27-30 august, 2012.
Comunicare: Die palmyrenischen Truppen in Dakien: Monumente und Offentlichkeit, autori: I. PISO, O.

2r

ŢENTEA

• Al XXIl-lea Congres Internaţional al Frontierelor Romane I The 22nd International Limes (Roman
Frontiers) Congress, Ruse, Bulgaria, 6-11 septembrie, 2012. Comunicare: Why There? The Preliminaries of
Constructing the Roman Frontier in SE Dacia, autor: O. ŢENTEA
• Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice „Arheologia mileniului Ip. Chr. ", Ploieşti, România,
29-3 l august, 2012. Workshop: The Flavian and Trajanicforts (70-117 CE); comunicare: The preliminaries
of constructing a Roman frontier in south-east Dacia, autor: O. ŢENTEA
• Convegno internazionale di studi "Colonna Traiana - MCMRoma", Roma, Italia, 7-8 iunie, 2013.
Comunicare: Possiamo pariare oggi delie guerre daciche senza la Colonna Traiana?, autor: O. ŢENTEA

559

DISEMINAREA CERCETĂR/l ÎN MEDIUL ACADEMIC (2009-2014)

•

Tagung "Trajan und seine stiidte" (finanziert von der Stiftung Fritz von Thyssen), Cluj-Napoca,
România, 29 septembrie - 2 octombrie, 2013. Comunicare: The reconstructed image of the Colonia
Sarmizegetusa, autor: O. ŢENTEA
• Pontica - Sesiunea internaţională a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie, Constanţa, România, 34 octombrie, 2013. Comunicare: Aspecte ale organizării frontierei dunărene în urma cuceririi Daciei, autor:
O.ŢENTEA

• 3'd International Congress in Biomedical Sciences in Archaeology, Bordeaux, Franţa, 6-9 noiembrie,
2014. Comunicare: Reassembling the life of a neonate found in the hainea of a Roman fort from Romania,
autori: O. ŢENTEA şi colab.

•

PONTICA 201 I - Sesiunea Internaţională a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa,
România, 7-9 octombrie, 2011. Comunicare: Cercetări arheologice la Capidava - Sectorul III

Constanţa,

intra-muros, autori: l.C.

•

PONTICA 2012 - Sesiunea

Constanţa, Constanţa,

autori: l.C.

•

OPRIŞ.

OPRIŞ.

AL.

RAŢIU

Internaţională

Colocviul

AL.

Constanţa,

arheologice la Capidava,

OPRIŞ.

AL.

RAŢIU

Militaria Medievalia, Sibiu, România, 15-18 octombrie, 2014. Comunicare: An

PONTICA 2014 - Sesiunea

OPRIŞ.

Arheologie din

Internaţională

Early byzantine Shield-Boss from Capidava, autori: l.C.

•

Cercetări

a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa,
România, 3--4 octombrie, 2013. Comunicare: Capidava - castrul târziu (sf. sec. VI -

internaţional

Constanţa, Constanţa,

Naţională şi

RAŢIU

începutul sec. VII p.Chr.), autori: l.C.

•

a Muzeului de Istorie

România, 10-12 octombrie, 2012. Comunicare:

PONTICA 2013 - Sesiunea

Constanţa, Constanţa,

AL.

Internaţională

OPRIŞ.

AL.

RAŢIU

a Muzeului de Istorie

Naţională şi

Arheologie din

Constanţa,

România, 2-3 octombrie, 2014. Comunicare: Building CI from Capidava, autori: l.C.

RAŢIU

Al I 1-lea Congres Internaţional de Tracologie I The I l'h International Congress ofThracology, Istanbul,
Turcia, octombrie, 20 I O. Comunicarea The Roman colonization of the auriferous mining areas in the
•

province of Dacia. The issue ofthe "Thracian type graves'', autor: MIHAELA SIMION

• Simpozionul Internaţional Krise und Untergang als historisches Phiinomen, Iaşi, România, iunie, 2014.
Comunicare: Liberali/as principis on the edge of the Empire. The case of Roman Dacia, autor: MIHAELA
SIMION
• The 17rh Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), Oslo, Norway, 1418 septembrie, 2011. Poster: The Vikings nearby the Danube Delta, autori: OANA DAMIAN, M. VASILE
• l 5'h Meeting /CAZ Fish Remains Working Group (FR WG), Poznan, Polonia, 3-9 septembrie, 2009.
Comunicare: Cyprinid fishing in Dobrudja (Romania) from prehistory to the Middle Ages, autori: S. STANC,
V. RADU, L. BEJENARU
• l l'h lnternational Conference /CAZ - International Council for Archaeozoology, Paris, Franţa, 23-28
august, 20 I O. Comunicare: The fish from Zamostje and its importance for the last hunter-gatherers of the
Russian Plain (Mesolithic-Neolithic), autori: V. RADU, N. DESSE-BERSET; comunicare: Camels in Romania,
autor: A. BĂLĂŞESCU; comunicare: Archaeozoology in Romania and Republic of Moldova, autori: A.
8ĂLĂŞESCU, L. BEJENARU, V. RADU; comunicare: Of mice and men in Europe: zooarchaeological overview
and perspectives on the story of a worldwide invader, autori: T. CUCCHI, A. BĂLĂŞESCU, Z. KOVACS, A.
TRESSET, J.-D. VIGNE; comunicare: Man and cervids in the Neolithic of Romania, autori: L. BEJENARU, A.
BĂLĂŞESCU, V. COTIUGĂ; comunicare: Milk and the Secondary Product Revolution in Europe: a cheesy
story, autori: S. BREHARD, A. BĂLĂŞESCU, L. KOVACIKOVĂ, R. KYSELY, M. BALASSE, A. TRESSET;
comunicare: Geometric morphometrics: a new approach to understand processes of dog domestications,
autori: M. PIONNIER-CAPITAN, A. TRESSET, R. CORNETTE, A. BĂLĂŞESCU, M. SABLIN, R.-M. ARBOGAST, S.
BREHARD, M. MASHKOUR, F. VALLA, C. HĂNNI, M. BAYLAC, J.-D. VIGNE; comunicare: Dog domestications
or when matching osteoarchaeology and paleogenetics feeds the debate, autori: M. PIONNIER-CAPITAN, L.
0RLANDO, M. DUFFRAISSE, B. GILLET,A. TRESSET, A. BĂLĂŞESCU, M. SABLIN, R.M. ARBOGAST, S.
BREHARD, M. MASHKOUR, F. VALLA, J.-D. VIGNE, C. HĂNNI; comunicare: ln the wake of mice and rats:
shrews, hamsters, wood mice and voles and the conquest of the human planet, autori: A. TRESSET, T.
CUCCHI, Z. KOVACS, R. CORNETTE, A. BĂLĂŞESCU, C. CALLOU, D. HELMER, M. MASHKOUR, J.-D. VIGNE;
comunicare: Phylogeography of the small equids, autori: S. CHAMPLOT, M. GAUTIER, B. ARBUCKLE, A.
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BĂLĂŞESCU, S. DAVIS, V. EISENMANN, M. GERMONPRE, M. MASHKOUR, A. MORALES MUNIZ, J. PETER, J.-F.
TOURNEPICHE, H.-P. UERPMANN, E. VILA, J. WEBER, T. GRANGE, E.-M. GEIGL
• JNQUA 501, lGCP 521 6'h Plenary Meeting and Field Trip, Rhodos, Grecia, 27 septembrie - 5 octombrie
20 I O. Comunicare: New data on the archaeological settlement and paleogeography of the Lower Danube
area (Romania), autori: L. CAROZZA, J.-M. C CAROZZA, C. MICU, S. AILINCĂI, R. DIMITRIU, C. HAITĂ, M.
FLOREA, A. BURENS, F. MIHAIL, A. BĂLĂŞESCU, V. RADU
• Conferinţa internaţională „ The Lower Danube in prehistory: /andscape changes and human environment interactions", Alexandria, România, 3-5 noiembrie, 2010. Comunicare: Recherches
archeologiques dans le delta du Danube, autori: L. CAROZZA, A. BURENS, J.-M. CAROZZA, N.PROVENZANO,
C. MICU, F. MIHAIL, S. AILINCĂI, G. JUGĂNARU, V. RADU, C. HAITĂ, M. FLOREA; comunicare:
Paleoeconomie animaliere et saisonnalite a Măgura Buduiasca (culture Precriş), autori: A. BĂLĂŞESCU, A.
TRESSET, V. RADU, S. BREHARD, M. BALASSE; comunicare: Teii settlements in south eastem Romania.
Geomorphologic background and stratigraphy, autor: C. HAITĂ
• JNQUA 501, 7'h Plenary Meeting and Field Trip, Odessa, Ucraina, 21-28 august 2011. Comunicare:
Rapid environmental change: cultural feedback and biodiversity management strategies in the Danube Delta
at the end of the Neolithic, autori: c. HAITĂ, c. MICU, J.-M. CAROZZA, L. CAROZZA, A. BĂLĂŞESCU, V.
RADU, A. BURENS, F. MIHAIL, S. AILINCĂI, R. FURESTIER, M. FLOREA
• QB Co/loque internationa/ AFEQ Quaternaire n° 8: Variabilite spatiale des environnements quaternaires
contraintes, eche/Ies et temporalites, Clermont-Ferrand, Franţa, 29 februarie - 2 martie 2012. Comunicare:
Apres le Deluge: evolution geomorphologique du delta du Danube apres la reconnexion Mer Noire I
Mediterranee et ses implications sur le peuplement eneolithique, autori: J.-M. CAROZZA, L. CAROZZA, C.
MICU, A. BURENS, A. BĂLĂŞESCU, C. HAITĂ, V. RADU, F. MIHAIL, S. AILINCĂI
• Conferinţa internaţională „Early Farmers: The view from Archaeology and Science", Cardiff, Anglia,
14-16 mai 2012. Comunicare: Stable isotopes enlighten herding practices in the Neolithic of Southem
Romania (6 1h_5th mii BC), autori: M. BALASSE, S. BREHARD, R. GILLIS, A. TRESSET, A. BĂLĂŞESCU;
comunicare: A stable isotope study (8 l 3C, 8 l 5N and 8180) of mandibular bone, dentine and dental enamel
from a late 5th millennium cattle herd from P. Borduşani, Romania, autori: R. GILLIS, S. BREHARD, A.
BĂLĂŞESCU, J.-D. VIGNE, D.N. POPOVIC, M. BALLASE; comunicare: Evaluating herding strategies at the
Neolithic site of Cheia (first halfof5th mii!. BC, Romania) from stable isotopes analyses (813C and 8180)
of sheep molars, autori: c. TORNERO, M. BALLASE, A. BĂLĂŞESCU, VALENTINA VOINEA
• Conferinţa internaţională „Recherches croisees en Dobrogea I Dobroudja - entre terre et mer:
l 'empreinte du temps et des hommes ", Bucureşti, România, 17-18 mai, 2012. Comunicare: Apres le deluge:
evolution geomorphologique du delta du Danube apres la reconnexion Mer Noire - travaux de la mission
archeologique delta du Danube, autori: L. CAROZZA, c. MICU, J.-M. CAROZZA, A. BĂLĂŞESCU, c. HAITĂ, V.
RADU, A. BURENS, R. FURESTIER, F. MIHAIL, S. AILINCĂI, M. FLOREA, R. DIMITRIU, M. MELINTE
• The 39'h lnternational Symposium an Archaeometry, Leuven, Belgia, 28 mai - I iunie, 2012.
Comunicare: Morphometric Data on Bovine Remains (Bos taurus and Bos primigenius) Found in
Chalcolithic Settlements from South-Eastem Romania, autori: M. POPOVICI, A. BĂLĂŞESCU, S. STANC, L.
BEJENARU; comunicare: Morphometric Data for Suines (Sus scrofa domesticus and Sus scrofa ferus) in
Chalcolithic Period from Romania, autori: S. STANC, M. POPOVICI, A. BĂLĂŞESCU, L. BEJENARU
• Second Arheoinvest Congress: lnterdisciplinary Research in Archeology, Iaşi, România, 7-9 iunie, 2012.
Comunicare: The teii at Borduşani Popină - petrography of lithic inventory, source areas and their
connections with Chalcolithic settlements, autor: C. HAITĂ; comunicare: New paleoenvironmental data from
the Chalcolithic teii Borduşani Popină from the floodplain zone of Balta Ialomiţei (Romania), autori: V.
RADU, C. HAITĂ, A. BĂLĂŞESCU
• Conferinţa internaţională „lntegrating Zooarchaeology and Stable Jsotope Analyses ", Cambridge,
Anglia, 21 iunie, 2012. Comunicare: Early herding at Magura Buduiasca (6 1h millennium BC, Southem
Romania): Integrating zooarchaeology, palaeobotany and stable isotope analyses, autori: M. BALASSE, R.
HEDGES, A. BOGAARD, A.WALKER, J. UGHETTO-MONFRIN, P. MIREA, R. ANDREESCU, S. MILLS, D.
BAILLEY, A. BĂLĂŞESCU
• The 32nd lnternational Geographical Congress, Man and environmental change: progress in
geoarchaeological applications, Koln, Germania, 26-30 august, 2012. The aftermath of Flood:
geomorphological evolution of the Danube Delta after reconnecting Black Sea I Mediterranean and its

561

DISEMINAREA CERCETĂRI/ ÎN MEDIUL ACADEMIC (2009-2014)

implications on Eneolithic settlements location, autori: L. CAROZZA, C. MICU, A. BURENS, A. BĂLĂŞESCU,
C. HAITĂ, V. RADU, F. MIHAIL, S. AILINCĂI; comunicare: Human environment co-evolution during
Chalcolithic in the wetland area of Balta Ialomiţei, autori: C. HAITĂ, D.N. POPOVICI, A. BĂLĂŞESCU, V.
RADU, M. FLOREA
• The J8'h Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), Helsinki, Finlanda, 29
august - 1 septembrie, 2012. Comunicare: The Adomment in the Eneolithic Societies: The World of the dead
versus the World of the Living, autori: MONICA MĂRGĂRIT, C. LAZĂR, V. RADU, MĂDĂLINA VOICU;
comunicare: The human inhabitancies in the Danube Valley in the Copper Age. The teii from Borduşani Popină
(Romania), autori: D.N. POPOVICI, c. HAITĂ, A. BĂLĂŞESCU, V. RADU, MONICA MĂRGĂRIT, F. VLAD
• Conferinţa internaţională „ Water resources and wetlands", Tulcea, România, 14-16 septembrie, 2012.
Comunicare: Last millenium landscape evolution around the Babadag lake (Tulcea district, Romania): First
results of a high resolution sequence, autori: J.-M. CAROZZA, L. CAROZZA, M. DANU, V. RADU, A. BURENS,
C. MICU, S. AILINCĂI

• lnternational colloquium "Human Impact on Natural Environement in the Neo-Eneolithic of Southeast
Europe", Piatra Neamţ, România 24-26 octombrie, 2012. Comunicare: Living in the Danube Valley in the
Copper Age. The teii from Borduşani - Popină (Romania), autori: D.N. POPOVICI, C. HAITĂ, A.
BĂLĂŞESCU, V. RADU, CĂTĂLINA CERNEA, I. CERNĂU; comunicare: La communaute Chalcolithique de
Taraschina dans le delta du Danube entre 4550 et 4200 bc: quels indicateurs agricoles? Quel impact
environnemental?, autori: L. CAROZZA, C. MICU, M. DANU, E. MESSAGER, F. MIHAIL, S. PHILIBERT, R.
FURESTIER, J.-M. CAROZZA, S. AILINCĂI, A. BURENS, A. BĂLĂŞESCU, V. RADU, C. HAITĂ
• lnternational Conference Environmental Archaeologies of Neolithisation, Reading, Marea Britanie, 9-12
noiembrie, 2012. Comunicare: Morphometric data for suines (Sus scrofa domesticus and Sus scrofa ferus)
for Precucuteni-Cucuteni and Boian-Gumelnita cultures, in Romania, autori: M. POPOVICI, A. BĂLĂŞESCU,
S. ST ANC, L. BEJENARU
• IEHCA Conference: La viande: fabrique et representation, Tours, Franţa, 29 noiembrie - 1 decembrie
2012. Comunicare: Les rythmes saisonniers de l'elevage porcin sur deux sites archeologiques: le teii
Chalcolithique de Borduşani Popina (Roumanie) et le village gaulois de Levroux Les Arenes (France),
autori: O. FREMONDEAU, A. BĂLĂŞESCU, A. TRESSET, M.-P. HORARD-HERBIN, J. UGHETTO-MONFRIN, D.N.
POPOVICI, M. BALASSE
• Journees de la Societe d'Anthropologie de Paris, Paris, Franţa, 23-25 ianuarie, 2013. Comunicare:
Recherche de variables dans la structure sociale d'une communaute du Neolithique recent: contribution de
l'analyse isotopique des inhumations en fosses circulaires de !'habitat de Gougenheim (Alsace), autori: G.
GOUDE, H. REVEILLAS, A. BĂLĂŞESCU, Y. THOMAS, P. LEFRANC
• ACS National Meeting, New Orleans, SUA, 7-11 aprilie, 2013. Comunicare: Seasonal reproduction
pattems by isotopic signatures (delta 0-18) on early Eneolithic sheep of Cheia (beginning of the 5 th mii. cal
BC, Romania), autori: C. TORNERO, A. BĂLĂŞESCU, VALENTINA VOINEA, M. BALASSE
• Third Arheoinvest Congress: Jnterdisciplinary Research in Archaeology, Iaşi, România, 6-8 iunie, 2013.
Comunicare: Micromorfologia secvenţelor antropice din teii-ul eneolitic Borduşani-Popină, autori: C.
HAITĂ; comunicare: Gathering mollusks in Eneolithic. Case study on an accumulation of bivalve shells from
the Eneolithic site of Borduşani-Popină (Romania), autori: V. RADU, D.N. POPOVICI, CĂTĂLINA CERNEA, I.
CERNĂU, A. BĂLĂŞESCU; comunicare: Sezonalitatea naşterilor la oaia şi vita descoperită în situl neolitic de la
Cheia (începutul mileniului V cal BC, cultura Hamangia) în lumina studiilor izotopice, autori: A.
BĂLĂŞESCU, C. TORNERO, J. UGHETTO-MONFRIN, VALENTINA VOINEA, M. BALASSE
• The J<jh Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), Pilsen, Cehia, 4-8
septembrie, 2013. Comunicare: Danube Valley in Copper Age: Peoples, space and resources, autori: D.N.
POPOVICI, A. BĂLĂŞESCU, V. RADU, C. HAITĂ, FL. VLAD; comunicare: First steps on a new continent:
introduction, adaptation and exploitation of new animal taxa in early farming societies of Romania (6 1h-4th
millennium cal. BC), autori: A. TRESSET, A. BĂLĂŞESCU, S. BREHARD, T. CUCCHI, M. 0LLIVIER, A. SCHEU,
M. PIONNIER-CAPITAN, J. BURGER, C. HĂNNI, J.-0. VIGNE; comunicare: Dietary variability and stable
isotope analyses: looking for variables within the Late Neolithic and Iron Age human groups from
Gougenheim site and surroundings (Alsace, France), autori: G. GOUDE, A. BĂLĂŞESCU, H. REVEILLAS, Y.
1
THOMAS, P. LEFRANC; comunicare: Milk production during the late 5 h millennium at P. Bordusani,
Romania; a complementary study using mortality profite and stable isotopic analysis (o I 3C, oI 5N and o180)
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of cattle dental remains, autori: R. GILLIS, S. BREHARD, A. BĂLĂŞESCU, J. UGHETTO-MONFRIN, D.N.
POPOVICI, J.-D. VIGNE, M. BALASSE; comunicare: The genetic signature of domestic pig in the SouthEastem part ofthe Romanian territory during the Neolithic revealed by ancient mithochondrial DNA, autori:
M. LUCA, A. LINDERHOLM, A. BĂLĂŞESCU, G. LARSON

• !CAZ- Fish Remains Working Group: 171h Scientific Meeting "Afish story or history? Evidencefrom the
past", Tallinn, Estonia, 16-21septembrie,2013. Comunicare: From operculum to bead. Production ofpearls
from opercular bones of Cyprinus carpio in the Romanian Eneolithic, autori: MONICA MĂRGĂRIT, V. RADU,
D.N. POPOVICI; comunicare: Gathering mollusks versus fishing. The study of an accumulation of bivalve
deposit from the Eneolithic teii Borduşani Popină (Romania), autori: V. RADU, D.N. POPOVICI, CĂTĂLINA
CERNEA, I. CERNĂU, A. BĂLĂŞESCU
• The fifth Annual Zoologica/ Congress of "Grigore Antipa" Museum, Bucureşti, România, 20-23
noiembrie, 2013. Comunicare: The archaeogenetic analysis of Neolithic swine remains in the Romanian
territory, autori: M. LUCA, A. LINDERHOLM, A. BĂLĂŞESCU, S. STANC, G. LARSON; comunicare: Phenotypic
variability in dentition of suines in the Chalcolithic period in Romania, autori: M. POPOVICI, T. CUCCHI, A.
BĂLĂŞESCU,S.STANC

•

Conferinţa internaţională

„ Environments and Societies in the Southern Caucasus du ring the Holocene",
Lyon, Franţa, 28-29 noiembrie, 2013. Comunicare: The exploitation of animals by the Neolithic
communities in the Ararat plain (Armenia), autori: A. BĂLĂŞESCU, E. VILA
• The XJV'h lnternational Conference „ Nuclear microprobe technology and applications ", 6-11 iulie 2014,
Padova, Italia. Poster: Archaeometric studies of middle Byzantine pottery from Hârşova (Carsium),
Romania, autori: ROXANA BUGOI, CRISTINA TALMAŢCHI, D. CECATO, C. HAITĂ
• The 41h lnternational Experimental Archaeology Conference, Burgos, Spania, 8-11 mai, 2014.
Comunicare: Pieces of osseous materials processed in the experimental workshop developed on the
archaeological site from Borduşani (Romania), autori: MONICA MĂRGĂRIT, D.N. POPOVICI, V. RADU,
CĂTĂLINA CERNEA
• XVJ/h World UISPP Congress, Burgos, Spania, 1-7 septembrie, 2014. Poster: Archaeometric
investigations on Gumelniţa ceramic pigments, autori: ROXANA BUGOI, C. HAITĂ, D.N. POPOVICI, PH.
SCIAU, A. BOUQUILLONA; comunicare: Human environment Chalcolithic coevolution in the floodplain area
of Balta Ialomiţei (Southeastem Romania), autori: D.N. POPOVICI, C. HAITĂ, A. BĂLĂŞESCU, V. RADU, M.
FLOREA
• The 2a1h Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), Istanbul, Turcia, I 0-14
septembrie, 2014. Comunicare: Local Herding at the Sites ofBorduşani-Popină and Hârşova Teii (Romania,
Danube River, 5th Millennium Cal BC), autori: M. BALASSE, C. TORNERO, D. fREMONDEAU, R. HOVSEPY AN,
R. GILLIS, J. UGHETTO-MONFRIN, D.N. POPOVICI, A. BĂLĂŞESCU; comunicare: The Evolution of Animal
Palaeoeconomy in Neolithic from Teleorman Valley (Romania), autor: A. BĂLĂŞESCU
• Colocviul internaţional „Cultura Cucuteni în contextul neo-eneoliticului european", Piatra Neamţ,
România, 15-16 octombrie, 2014. Comunicare: Archeologie du Delta du Danube. Le teii submerge
chalcolithique de Taraschina, autori: L. CAROZZA, c. MICU, A. BURENS, A. BĂLĂŞESCU, V. RADU,
HAITĂ

c.

• lnternational Conference "Approaches to archaeological landscapes. Tools, methodology and case
studies ", Bucureşti, România, 22-23 octombrie, 2014. Comunicare: Landscape in the Danube river valley Balta Ialomiţei. A study case, autori: D.N. POPOVICI, C. HAITĂ, A. BĂLĂŞESCU, V. RADU, R. HOVSEPYAN,
M. DANU; comunicare: Humans and animals in landscape. The case of the Hamangia culture in Romania,
autori: A. BĂLĂŞESCU, M. BALASSE, V. RADU, c. TORNERO, S. BREHARD, VALENTINA VOINEA

• Conferinfa interna/ionată „Abordări ale peisajelor arheologice. Instrumente, metodologie şi studii
de caz în domeniul patrimoniului arhitectural şi arheologic european", Bucureşti, România, octombrie,
2014. Comunicarea: UA V Photogrammetric Archaeological Survey:
CORINA NICOLAE, M. BOZGAN, KATIA MOLDOVEANU, M. AMARIE

Vităneşti

Măgurice

Teii; autori:

Colocviul interna/ionat ,Jn memoriam Constantin Daicoviciu", Caransebeş, România, 5-1 O aprilie,
20 l O. Comunicare: Piese de orfevrărie decorate cu cerculeţe de sârme simple şi filigranate alăturate, din
•

spaţiul

•

balcanic (secolele IX-XIV), autor: S.

Colocviul

internaţional

OŢA

Medievalia Militaria in Central and South Eastern Europe, Sibiu, România, 14-

17 octombrie, 20 I O. Comunicare: Particularities of the defensive system of the fortress from
(corn. Caraşova, Caraş-Severin County), autori: S. OŢA, LIANA OŢA
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•

Colocviul

intenaţional

(ediţia a X-a), Ploieşti, România, 25-27 august,
privind cerceii cu pandantiv de tip strugure (secolele IX-XI), autor: S.

„Arheologia Mileniului Ip. Chr."

201 l. Comunicare: Câteva

observaţii

OŢA

• Colocviul internaţional „ Interethnic Relations in Transilvania. Archaeologia Antiqvitatis et Medii
Aevii ", Sibiu, România, 20-23 octombrie, 201 l. Comunicare: Tombs with Jewels in the Byzantine Tradition
Discovered on the Present-Day Territory ofRomania, North ofthe Danube (end ofthe l l 1h century- the 141h
century), autor: S. OŢA
• Colocviul internaţional ,Jn memoriam Constantin Daicoviciu" (ediţia XXXVIII), Caransebeş, România,
1-3 martie, 2012. Comunicare: Brăţări din bară descoperite pe teritoriul României, în spaţiul nord-dunărean
(sec. X-XIII), autor: S. OŢA
• Colocviul intenaţional „Arheologia Mileniului Ip. Chr." (ediţia a XI-a), Ploieşti, 23-25 august, 2012.
Comunicare: Câteva observaţii în legătură cu inventarul funerar descoperit la Mănăstirea lui Ahtum (Pecica,
jud. Arad), autor: S. OŢA

• Colocviul intenaţional „Archaeological Small Finds and their Significance. Costume as an Jdentity
Expres ion'', Deva, România, 4-5 aprilie, 2013. Comunicare: Un nou cercel decorat cu sârmă buclată
descoperit la Dridu, autor: S. OŢ A

• Colocviul intenaţional „Arheologia Mileniului Ip. Chr." (ediţia a XII-a), Ploieşti, 29-31 august, 2013.
Comunicare: Cercei decoraţi cu pandantiv sferic cu pseudogranule (secolul al XII-iea - începutul secolului al
XIV-iea), autor: S. OŢA

I. PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE/ SESIUNI ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE
(ediţia XLIII-a), Târgovişte, mai, 2009. Comunicare:
de la Vităneşti, jud. Teleorman. Campania 2008, autori: R. ANDREESCU, KATIA
MOLDOVEANU, P. MIREA, I. TORCICĂ; comunicare: Aşezarea de la Coţatcu, jud. Buzău, autori: R.
ANDREESCU, KATIA MOLDOVEANU, L. GRIGORAŞ, E. PA VELEŢ
• Seminarul ..Începuturile civilizaţiei europene: Neo-eneoliticul la Dunărea de Jos. Evaluări şi
perspective", Workshop, Ploieşti, aprilie, 2009. Comunicare: Locuinţe eneolitice. Dinamica locuirii neolitice
de pe Valea Teleormanului, autori: R. ANDREESCU, KATIA MOLDOVEANU
• Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „Pontica '', Constanţa, octombrie, 2009. Comunicare:
Consideraţii asupra începuturilor neolitcului timpuriu si mijlociu în Muntenia, autor: R. ANDREESCU
• Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „ Pontica'', Constanţa, octombrie, 201 O. Comunicare:
Mediul şi locuirea umană din epoca neo-eneolitică în estul Olteniei, autori: R. ANDREESCU, KATIA
MOLDOVEANU
• Simpozionul Naţional de Arheometrie, Bucureşti, 28-29 octombrie, 2010. Poster: Analiza unui obiect de
aur gumelniţean descoperit la Vităneşti - Teleorman, autori: R. ANDREESCU, KATIA MOLDOVEANU
• Simpozionul „ Teii-uri la Dunărea de Jos (cu privire specială la jud. Giurgiu şi împrejurimile sale)",
Giurgiu, noiembrie, 2010. Comunicare: Aşezările de tip teii şi mediul înconjurător, autori: R. ANDREESCU,
KATIA MOLDOVEANU

•

Sesiunea

naţională

de rapoarte arheologice

Aşezarea neo-eneolitică

•

Simpozionul

„Arhitectură

- Restaurare - Arheologie: Arheologia în

14-16 aprilie, 2011. Comunicare: Perspective asupra
autori: R. ANDREESCU, KATIA MOLDOVEANU

•

Sesiunea

naţională

Aşezarea neo-eneolitică

oraş.

protejării aşezărilor

Spiritul locului'',

Bucureşti,

de tip teii din sudul României,

(ediţia XL V-a), Sibiu, 26-29 mai, 2011. Comunicare:
jud. Teleorman. Campania 201 O, autor: R. ANDREESCU

de rapoarte arheologice
de la

Vităneşti,

• Simpozionul „Influenţe, contacte şi schimburi culturale între civilizaţiile spaţiului carpato-dunărean, din
peistorie până în antichitate", Cumpăna, 2013. Comunicare: Locuinţele din aşezarea eneolitică de la
Mălăieştii

de Jos (jud. Prahova), autor: R. ANDREESCU

• Simpozionul „ Milenii tezaurizate. Organizarea, amenajarea, utilizarea, sacralizarea spaţiului locuit în
mileniile V î.Hr - I d.Hr. '', Poiana Pinului - Buzău, noiembrie, 2011. Comunicare: Aşezarea teii de la
Vităneşti-Măgurice. 20 de ani de cercetări arheologice, autori: R. ANDREESCU, KATIA MOLDOVEANU
• Sesiunea naţională de rapoarte arheologice (ediţia XLVIII-a), Oradea, 5-7 iunie, 2014. Comunicare: Cercetări
arheologice la Vităneşti,jud. Teleorman, autori: R. ANDREESCU, K. MOLDOVEANU, P. MIREA, I. TORCICĂ
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• Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice (ediţia XLVI-a), Târgu Mureş, 23-26 mai, 2012.
Comunicare: Comunicare: Şantierul arheologic Hîrşova-tell (jud. Constanţa) - campania 2011, autori: D.N.
POPOVICI, 8. RANDOIN, ANA ILIE, C. HAITĂ, A. BĂLĂŞESCU, V. RADU; comunicare: Şantierul arheologic
Borduşani-Popină (jud. Ialomiţa) - campania 2011, autori: D.N. POPOVICI, C. HAITĂ, A. BĂLĂŞESCU, V.
RADU, CĂTĂLINA CERNEA, FL. VLAD, I. CERNĂU, V. PARNIC
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice „ Pontica" (ediţia XLV-a), Constanţa, 10-12 octombrie, 2012.
Comunicare: Modele de co-evoluţie între om şi mediu în Balta Ialomiţei Popina-Borduşani - studiu de caz,
autori: D.N. POPOVICI, C. HAITĂ, V. RADU, A. BĂLĂŞESCU, CĂTĂLINA CERNEA, I. CERNĂU
• Simpozionul naţional ,,Bucovina - file de istorie", Suceava, 23-25 noiembrie, 2012. Comunicare: Omul
şi mediul în arheologia preistoriei româneşti, autor: D.N. POPOVICI
• Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice (ediţia XLVII-a), Craiova, 27-30 mai, 2013. Comunicare:
Şantierul arheologic Hîrşova-tell (jud. Constanţa) - campania 2012, autori: D.N. POPOVICI, C. HAITĂ, V.
RADU, A. BĂLĂŞESCU, 8. RANDOIN, ANA ILIE, CĂTĂLINA CERNEA, I. CERNĂU, MONICA MĂRGĂRIT,
LOREDANA NIŢĂ; comunicare: Şantierul arheologic Borduşani-Popină (jud. Ialomiţa) - campania 2012,
autori: D.N. POPOVICI, V. RADU, c. HAITĂ, A. BĂLĂŞESCU, FL. VLAD, CĂTĂLINA CERNEA, I. CERNĂU, V.
PARNIC, R. HOVSEPYAN, G. MCPHAIL, LOREDANA NIŢĂ, MONICA MĂRGĂRIT
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice - Colocviul „ Ceramica Cucuteni C de la est de Carpaţi", Piatra
Neamţ, 31 octombrie - 1 noiembrie, 2013. Comunicare: Cultura Cemavoda 1 la Hîrşova, autor: D.N.
POPOVICI
• Simpozionul naţional ,,Bucovina - file de istorie", Suceava, 28-29 noiembrie, 2013. Comunicare:
Aşezările epocii cuprului la sud de Carpaţi.Teii-ul de la Hârşova, autor: D.N. POPOVICI
• Colocviul „ Când pământul se mişcă... Structuri de pământ de-a lungul timpului" - Archaeologica/
Debates (ediţia IV-a), Giurgiu, 8 noiembrie, 2013. Comunicare: Teii-ul de la Hârşova. Date noi privind
formarea şi evoluţia sa, autor: D.N. POPOVICI
• Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice (ediţia XLVIII-a), Oradea, 5-7 iunie, 2014. Comunicare:
Comunicare: Şantierul arheologic Hîrşova-tell (jud. Constanţa) - campania 2013, autori: D.N. POPOVICI, B.
RANDOIN, C. HAITĂ, V. RADU, A. BĂLĂŞESCU, ANA ILIE, CĂTĂLINA CERNEA, I. CERNĂU, MONICA
MĂRGĂRIT, LOREDANA NIŢĂ; comunicare: Şantierul arheologic Borduşani-Popină (jud. Ialomiţa)- campania
2013, autori: D.N. POPOVICI, C. HAITĂ, CĂTĂLINA CERNEA, I. CERNĂU, R. HOVSEPYAN, LOREDANA NIŢĂ,
MONICA MĂRGĂRIT
• Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice (ediţia XLIII-a), Târgovişte, 27-30 mai, 2009. Comunicare:
Cetatea Capidava - Sectorul III şi VI intra-muros - Campania 2008, autori: l.C. OPRIŞ, AL. RAŢIU
• Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice (ediţia XLIV-a), Suceava, 27-30 mai 201 O. Comunicare:
Cetatea Capidava - Sectorul III şi VI intra-muros - Campania 2009, autori: l.C. OPRIŞ, AL. RAŢIU
• Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice (ediţia XL V-a), Sibiu, 26-29 mai, 2011. Comunicare:
Cetatea Capidava - Sectorul III şi VI intra-muros - Campania 201 O, autori: l.C. OPRIŞ, AL. RAŢIU
• Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice (ediţia XLVI-a), Târgu Mureş, 23-26 mai, 2012. Comunicare:
Cetatea Capidava - Sectorul III şi VI intra-muros - Campania 2011, autori: l.C. OPRIŞ, AL. RAŢIU
• Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice (ediţia XLVII-a), Craiova, 27-30 mai, 2013. Comunicare:
Cetatea Capidava - Sectorul III şi VI intra-muros - Campania 2012,, autori: J.C. OPRIŞ, AL. RAŢIU
• Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice (ediţia XLVIII-a), Oradea, 5-7 iunie, 2014. Comunicare:
Cetatea Capidava - Sectorul III şi VI intra-muros - Campania 2013, autori: l.C. OPRIŞ, AL. RAŢIU
• Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice (ediţia XLIII-a), Târgovişte, 27-30 mai, 2009. Comunicare:
Cercetări arheologice la Ulpia Traiana Sarrnizegetusa - Necropola Estică, campania 2008, autori: I. P1so, O.
ŢENTEA şi colab.; comunicare: Cercetări arheologice preventive la Baloteşti (jud. Ilfov) - Punct: Malul drept
al Cociovaliştei str. Florilor, tarlaua I 03, parcela A38 l /31-36 (fost sat Preoţeşti), autori: O. ŢENTEA, S.
CLEŞIU, AL. RAŢIU, CORINA BORŞ, M. FLOREA
• Simpozionul naţional „ ln memoriam Constantin Daicoviciu" (ediţia XXXVI-a), Caransebeş, 29 septembrie
- l octombrie, 20 l O. Comunicare : Noul templu al zeilor palmyreni de la Sarrnizegetusa, autori: I. PISO, O.
ŢENTEA şi colab.; comunicare: Capitoliul de la Sarrnizegetusa, autori: I. PISO, O. ŢENTEA şi colab.
• Simpozionul naţional „In memoriam Constantin Daicoviciu" (ediţia XXXVII-a), Caransebeş, 10-12
martie, 2011. Comunicare: Albumus Maior şi limesul vestic al Daciei, autor: O. ŢENTEA
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• Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice (ediţia XLV-a), Sibiu, 26-29 mai, 2011. Comunicare:
Colonia Dacica Sannizegetusa - templul zeilor palmyreni, autori: I. PISO, O. ŢENTEA şi colab.; comunicare:
Proiectul Strateg - Strategii defensive şi politici transfrontaliere. Integrarea spaţiului Dunării de Jos în
civilizaţia romană, autor: O. ŢENTEA
• Simpozionul naţional „ In memoriam Constantin Daicoviciu" (ediţia XXXVIII-a), Caransebeş, 29
februarie - 3 martie 2012. Comunicare: Despre rolul primelor fortificaţii romane din sud-estul Daciei, autor:
O. ŢENTEA; comunicare: Cercetări arheologice în castrul de la Mălăieşti (jud. Prahova), autori: O. ŢENTEA,
AL. RAŢIU şi colab.
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Arheologia mileniului Ip. Chr. " (ediţia a XI-a), Ploieşti, 23-25
august 2012. Comunicare: Perspectivele cercetărilor arheologice recente din castrul roman de la Mălăieşti,
autori: O. ŢENTEA, AL. RAŢIU şi colab.
• Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice (ediţia XLVII-a), Craiova, 27-30 mai, 2013. Comunicare:
Templul zeilor palmireni de la Sannizegetusa, autori: I. PISO, O. ŢENTEA; comunicare: Cercetări arheologice
în castrul si băile romane de la Mălăieşti (2011-2012), autori: O. ŢENTEA, AL. RAŢIU şi colab.; comunicare:
comunicare: Noi studii în teritoriul roman de la Galaţi, autori: O. ŢENTEA, AL. RAŢIU, CORINA BORŞ, S.
CLEŞIU, MONICA BÎRĂ
• Colocviul naţional „ Oraşele Daciei romane. Urbanism şi societate", Turda, 18-19 octombrie, 2013.
Comunicare: Urbanism şi frontiere în Dacia în timpul lui Hadrian, autori: O. ŢENTEA şi colab.
• Colocviul naţional ,,Frontierele Imperiului Roman: Dacia. Limes forum II", Cluj-Napoca, 12 decembrie,
2013. Comunicare: Frontierele romane din România (2007-2013). Cercetarea integrată a frontierelor şi
comunicării dintre sud-estul Transilvaniei şi arealul Dunării de Jos, autori: O. ŢENTEA şi colab.
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice „ Metodă, teorie şi practică în arheologia contemporană" a Institutul
de Arheologie Vasile Pârvan, Bucureşti, 19-21 martie, 2014. Comunicare: Cercetări recente pe frontiera
romană din arealul Dunării de Jos, autor: O. ŢENTEA
• Simpozionul „Arhitectură. Restaurare. Arheologie", Bucureşti, 24-26 aprilie, 2014. Comunicare:
Colonia Dacica Sannizegetusa - consideraţii privind evoluţia urbană, autori: O. ŢENTEA şi colab.
• Sesiunea anuală a Centrul de Istorie Comparată a Societăţilor Antice al Facultăţii de Istorie a
Universităţii din Bucureşti - „Mit, rit şi ritualuri în Preistorie şi Antichitate", Bucureşti, 25-26 aprilie, 2014.
Comunicare: De ce este Muntenia altfel ? Despre urmele distribuirii armatelor romane la nordul Dunării în
prima jumătate a secolului II p. Chr„ autor: O. ŢENTEA
• Workshop "Digital Management of Historical Sources ", Cluj-Napoca, mai 2014. Comunicare:The
Roman frontiers in Romania. The relevance and perspectives of online databases, autor: O. ŢENTEA
• Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice (ediţia XLVIII-a), Oradea, 5-7 iunie, 2014. Comunicare:
Cercetări arheologice în castrul şi băile romane de la Mălăieşti - campania 2013, autori: O. ŢENTEA, AL.
RAŢIU şi colab.
• Colocviul naţional de arheologie „ Viaţa cotidiană a soldatului roman în castrele din Dacia", Turda, 1718 octombrie, 2014. Comunicare: Despre băi şi îmbăierea soldaţilor în Dacia, autor: O. ŢENTEA
• Sesiunea ştiinţifică „Romanii şi vecinii lor din zona Carpaţilor orientali (sec. I-V p. Chr.) ", Sfăntu
Gheorghe, 9-11 octombrie, 2014. Comunicare: Despre impactul dislocării armatelor romane în arealul
Munteniei în timpul campaniilor dacice, autor: O. ŢENTEA; comunicare: Consideraţii privind planimentria
primului oraş roman din Dacia, autori: O. ŢENTEA şi colab.
• Colocviul naţional „Frontierele Imperiului Roman: Dacia. Limes Forum III", Bistriţa, 11 decembrie,
2014. Comunicare: Despre primele fortificaţii şi linii de demarcaţii ale annatei romane în sud-estul Daciei,
autor: o. ŢENTEA
• Simpozionul „Arhitectură. Restaurare. Arheologie", Bucureşti, 22-24 aprilie, 2010. Comunicare: O
biserică bizantină de la gurile Dunării, autori: OANA DAMIAN, ANDRA SAMSON
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Institutului de Arheologie „ Vasile Pârvan", Bucureşti, mai, 2010.
Comunicare: Nufăru, jud. Tulcea - campaniile arheologice 2008-2009, autori: OANA DAMIAN, M. VASILE,
ANDRA SAMSON, A. STĂNICĂ, G. VASILE
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice ,,Pontica. Arheologie şi istorie în bazinul vest-pontic", Constanţa,
octombrie, 20 I O. Comunicare: Proslaviţa-Nufăru. Noi date despre cetatea bizantină, autori: OANA DAMIAN,
M. VASILE, ANDRA SAMSON, A. STĂNICĂ, D. ENE
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Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice (ediţia XLV-a), Sibiu, 26-29 mai, 2011. Comunicare:
jud. Tulcea, campaniile 2009-20 I 0, autori: OANA DAMIAN, M. VASILE, ANDRA SAMSON, D. ENE
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice ,Jstro-Pontica ", Tulcea, septembrie, 2011. Comunicare: Descoperiri
funerare la Nufăru, jud. Tulcea, autori: OANA DAMIAN, M. VASILE, ANDRA SAMSON, A. STĂNICĂ
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice „ Pontica", Constanţa, octombrie, 2011. Comunicare: Arheologia
preventivă în Dobrogea. Siturile suprapuse. Studiu de caz: Nufăru, jud. Tulcea, autori: OANA DAMIAN, M.
VASILE, ANDRA SAMSON, A. STĂNICĂ, D. ENE
• Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice (ediţia XLVI-a), Târgu Mureş, 23-26 mai, 2012.
Comunicare: Nufăru, corn. Nufăru, jud. Tulcea, campania 2011, autori: OANA DAMIAN, ANDRA SAMSON, D.
ENE, A. STĂNICĂ, V. DUMITRAŞCU
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Institutului de Arheologie „ Vasile Pârvan", Bucureşti, martie, 2012.
Comunicare: Cetatea bizantină de la Nufăru (Proslaviţa), jud. Tulcea. Cercetări programate şi preventive,
autori: OANA DAMIAN, M. VASILE, ANDRA SAMSON, D. ENE
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Institutului de Arheologie „ Vasile Pârvan", Bucureşti, martie, 2013.
Comunicare: Cercetări arheologice la Nufăru (jud. Tulcea). Punctul Trecere bac, autori: OANA DAMIAN, M.
VASILE, ANDRA SAMSON, D. ENE, G. VASILE, R. OLTEANU
• Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice (ediţia XLVII-a), Craiova, 27-30 mai, 2013. Comunicare:
Făclia, corn. Mircea Vodă, jud. Constanţa, Autostrada Cernavodă - Constanţa, tronsonul Cernavodă - Medgidia,
km 159, Valul mare de pământ, campaniile 2011-2012, autori: OANA DAMIAN, E. PARASCHIV-GRIGORE, M.
VASILE, ANDRA SAMSON, IOANA PARASCHIV-GRIGORE, D. ENE, FL. MUNTEANU; comunicare: Nufăru,
corn. Nufăru, jud. Tulcea, campania 2012, autori: OANA DAMIAN, M. VASILE, D. ENE
• Simpozionu/ Naţional de Arheometrie, Bucureşti, 28-29 octombrie, 2010. Comunicare: Prelucrarea
primară a minereului aurifer - o confirmare arheologică: atelierul de la Jig Piciorag, Roşia Montană,
autori: MIHAELA SIMION, I. BOCAN, CĂTĂLINA NEAGU, E. DUMITRAŞCU, D. VLEJA
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Pontica" (ediţia XLV-a), Constanţa, 10-12 octombrie, 2012.
Comunicare: Arheologia preventivă şi marile lucrări de infrastructură. Stare Actuală, Abordări
Metodologice şi de Perspectivă. Studiu de caz - Coridoru/ IV Pan European, autor: MIHAELA SIMION
• Simpozionul „ Cercetarea preventivă - Provocarea arheologică a zilelor noastre", Sibiu, iulie, 2013.
Comunicarea: Consideraţii metodologice cu privire la abordarea cercetărilor arheologice preventive
ocazionate de marile proiecte de infrastructură. Studiu de caz: autostrada A 1 - Lotul 1 - Orăştie - Sebeş,
autori: P. DAMIAN, MIHAELA SIMION; comunicare: Cercetări arheologice preventive în situl Tărtăria II
(cam. Sălişte, jud. Alba) - auostrada Al: tronson Orăştie - Sebeş I Lot 1, autori: MIHAELA SIMION, D.
VLEJA
• Colocviul „ Când pământul se mişcă... Structuri de pământ de-a lungul timpului" - Archaeological
Debates (ediţia IV-a), Giurgiu, 8 noiembrie, 2013. Comunicare: Fortificaţii liniare dobrogene. Valul mare de
pământ, autori: OANA DAMIAN, D. ENE, M. VASILE
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Institutului de Arheologie „ Vasile Pârvan", Bucureşti, martie, 2014.
Comunicare: Nufăru (jud. Tulcea). Punctul Trecere bac. Date arheologice şi antropologice, autori: OANA
DAMIAN, M. VASILE, D. ENE, G. VASILE
• Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice (ediţia XLVIII-a), Oradea, 5-7 iunie, 2014. Comunicare:
Nufăru, corn. Nufăru, jud. Tulcea, campania 2013, autori: OANA DAMIAN, M. VASILE, D. ENE, G. VASILE
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Institutului de Arheologie „ Vasile Pârvan", Bucureşti, 27-29 martie,
2013. Comunicare: Zooarheologie şi analize izotopice la Măgura (neolitic vechi), autori: A. BĂLĂŞESCU, A.
BALASSE
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Metodă, teorie şi practică în arheologia contemporană" a Institutului
de Arheologie „ Vasile Pârvan", Bucureşti, 19-21 martie, 2014. Comunicare: Arheozoologia culturii Hamangia,
autori: A. BĂLĂŞESCU, V. RADU
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva, 11-13 iunie, 2009.
Comunicare: Câteva date privind încetarea funcţionării cetăţii de la Caraşova-Grad (jud. Caraş-Severin),
autori: S. 0ŢA, LIANA 0ŢA
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Muzeului Naţional al Unirii, Alba Iulia, 27-28 noiembrie, 2009.
Comunicare: Brăţări din sârme torsionate şi împletite, lăţite la capete (secolele X-XV), autori: S. OŢA, A.
DRAGOTĂ, G.T. RUSTOIU
•

Nufăru,
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• Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice a Muzeului Ţării Făgăraşului „ Valter Literat":
Monumentele României - Patrimoniu naţional şi universal, Făgăraş, 7-8 septembrie, 2012. Comunicare:
Cercetări arheologice în cetatea de la Caraşova-Grad. Instalaţii de încălzire, cisterna, construcţie anexă,
autori: S. OŢA, LIANA 0Ţa; comunicare: Despre istoricul unor campanii de cercetare arheologică preventivă.
Strada Pictor Nicolae Tonitza, situată în centrul istoric al Capitalei, autori: GH. MĂNUCU·ADAMEŞTEANU, G.
LAZĂR, S. 0ŢA
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Muzeului Naţional al Unirii, Alba Iulia, 22-23 noiembrie, 2012.
Comunicare: Cercei decoraţi cu pandantive din granule (sec. XIII-XVI), autor: S. OŢA
• SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A MUZEULUI BUCOVINEI (EDIŢIA XX) - ARTĂ şi civilizaţie
medievală, Suceava, noiembrie, 2013. Comunicare: Decorul cu muluri din granule pe cercei descoperiţi pe
teritoriul Romaniei (a doua jumatate a secolului al Xi-lea - secolul al XVI-iea), autor: S. 0TA
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Muzeului Ţării Făgăraşului „ Valter literat", Făgăraş, 5-6
septembrie, 2013. Comunicare: Brăţări de tradiţie bizantină descoperite în spaţiul nord-dunărean (secolele
XI-XIII), autor: S. OŢA

J. CONFERINŢELE „HISTORIA VIVA"
Muzeul Naţional de Istorie a României a iniţiat în anul 2014 o serie de conferinţe publice reunite
sub genericul ,J{istoria Viva". Acest demers cultural este ocazionat de rezultate recente ale cercetărilor
efectuate de specialiştii Muzeului Naţional de Istorie a României şi din instituţiile partenere în cadrul unor
programe şi proiecte naţionale şi internaţionale. Muzeul Naţional de Istorie a României doreşte astfel să
aducă în atenţia publicului şi a specialiştilor atât teme de actualitate în domeniul istoriei, arheologiei şi
numismaticii, cât şi diverse bunuri importante aparţinând patrimoniul cultural naţional, aflate în colecţiile
sale sau adăugate în ultimii ani acestora. Prin lansarea seriei de conferinţe publice amintite se doreşte o mai
bună cunoaştere a activităţilor de cercetare şi rezultatelor specifice prin care se constituie şi îmbogăţesc în mod
constant colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a României.
Conferinţele cu tematică arheologică prezentate în anul 2014 de către specialişti din cadrul MNIR sunt
următoarele:
Conferinţa publică: „Tărtăria - Podu Tărtăriei: un nou sit din prima epocă a.fierului pe valea Mureşului
mijlociu" I 28 februarie 2014 (autor: CORINA BORŞ)
• Conferinţa publică: „ Teii-ul de la Borduşani-Popină, jud. Ialomiţa. Modele de evoluţie în Balta
Ialomiţei" I 27 martie 2014 (autor: D.N. POPOVICI)

•

În cadrul acesteia au fost prezentate mai multe comunicări ale unor specialişti din cadrul MNIR şi anume:
•
Teii-ul de la Borduşani-Popină. Coordonate recente (autor: D.N. POPOVICI)
•
Balta Ialomiţei. Topografie şi cartografie (autor: M. FLOREA)
•
Fauna La Time de la Borduşani-Popină (autor: A. BĂLĂŞESCU)
•
Locuirea gumelniţeană de la Borduşani-Popină (autori: D.N. POPOVICI, FL. VLAD, CĂTĂLINA
CERNEA, I. CERNĂU, V. PARNIC)
•
Micromoifologia secvenţelor antropice din teii-ul eneolitic Borduşani-Popină (autori: C. HAITĂ,
R.I. MACPHAIL)
•
Petrografia materialului litic şlefuit descoperit în teii-ul Borduşani-Popină (autor: C. HAITĂ)

Exploatarea resurselor acvatice (moluşte, peşti, ţestoase, păsări) şi rolul lor în paleoeconomia
a comunităţii eneolitice de la Borduşani-Popină (autor: V. RADU)
•
Fauna eneolitică de mamifere de la Borduşani-Popină (autor: A. BĂLĂŞESCU)
•
Analize sedimentologice şi geomorfologice în Balta Ialomiţei (autor: C. HAITĂ)
•
Oasele umane de la Borduşani-Popină (autor: G. VASILE)
•
Cercetarea de la Borduşani între ieri şi mâine. Cum şi de ce? (autor: D.N. POPOVICI)
• Conferinţa publică: „Sistemul defortificare al staţiunii eneolitice de la Pianu de Jos Podei (Alba). Între
simbolism şi raţiuni defensive" I 15 mai 2014 (autor: C. BEM)
• Conferinţa publică: „Unde sunt frontierele romane din România în prezent?" I 26 iunie 2014 (autor: O.
•

animalieră

ŢENTEA)
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INSTITUŢII

Complexul Muzeal Bucovina, Suceava
Complexul Muzeal „Iulian Antonescu", Bacău
Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, Piatra Neamţ
Complexul Muzeal Naţional „Curtea Domnească", Târgovişte
Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan'', Bucureşti
Institutul de Arheologie, Iaşi
Institutul de Cercetări Eco-muzeale, Tulcea
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică
Muzeul Brăilei „Carol I"
Muzeul Banatului Montan, Reşiţa
Muzeul Banatului, Timişoara
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi
Muzeul de Istorie Galaţi,
Muzeul de Istorie, Turda
Muzeul Judeţean Buzău
Muzeul Judeţean Botoşani, Botoşani
Muzeul Judeţean Ialomiţa, Slobozia
Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Prahova, Ploieşti
Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău
Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
Muzeul Judeţean, Satu Mare
Muzeul Judeţean Teleorman, Alexandria
Muzeul Judeţean „Teohari Antonescu", Giurgiu
Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare", Vaslui
Muzeul Municipiului Bucureşti
Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Sf. Gheorghe
Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Muzeul Naţional Secuiesc, Sfântul Gheorghe
Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Muzeul Olteniei, Craiova
Muzeul Orăşenesc Tecuci
Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta-Turnu Severin
Muzeul „Vasile Pârvan", Bârlad
Universitatea „ I Decembrie 1918", Alba Iulia
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Universitatea din Bucureşti
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Universitatea Lucian Blaga, Sibiu
Universitatea Valahia, Târgovişte
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Cercetări

Sergiu

Arheologice, XXI,

Bucureşti,

2014, p. 577-578

Musteaţă, Protecţia

patrimoniului arheologic. Studiu comparativ:
Legislaţia Republicii Moldova şi Statelor Unite ale Americii
(Preservation ofthe Archaeological Heritage. Comparative Study: The Legal Framework in
the Republic of Moldova and the United States ofAmerica),
Chişinău, Editura Pontos, 2008, 215 pp.

Whereas Sergiu Musteaţă's The Popu/ation of the Territory Between Rivers Prut and
Nistru in the Eighth and Ninth Centuries (2005) was a conventional synthesis of published
archaeological research, this book represents a step change by dealing with heritage rather than
culture history per se. Musteaţă sets out in considerable detail the legal framework relating to
preservation of the archaeological heritage in the Republic of Moldova, together with the
European and global conventions to which the Republic is party, and then reviews the
legislative framework in the USA as a comparator with the Moldovan situation.
A survey of US heritage legislation might seem to be an inappropriate companion for
the nascent, unsatisfactory legal framework in the Republic of Moldova, but Musteaţă's study
is the resuit of a Fulbright Scholarship held during the Spring Semester of 2007 at the
University of Maryland and forms part of a joint project with the Center for Heritage Resource
Studies there. This collaboration has presented Musteaţă with an opportunity to expose the
failings in the Republic's laws, and in their enforcement, by holding up the example of the
mature, "viable" framework in the USA as one to which Moldovan legislators should aspire.
Like its predecessor, the book is published under the auspices of The National
Association of Young Historians of Moldova and the "Ion Creanga" State Pedagogica!
University in Chişinău. Although the book is written in Romanian, a 30-page English summary
and English-language table of contents mean that the central themes are readily accessible to
an English speaker and the work can he navigated with ease.
At one levei, the book serves as a commentary on the range of national laws and
intemational agreements that pertain to archaeological investigations and the protection of
archaeological monuments in Moldova. In this respect, it is a reference work, for in addition to
citing legislation in detail, Musteaţă also publishes severa! laws and conventions as annexes.
The extensive bibliography focuses on cultural heritage issues in Southeastem Europe but also
directs the reader to online sources for heritage matters in the USA.
More broadly, this is a book that seeks to answer questions about the nature of heritage
and the purpose of heritage protection measures, in particular within the transition societies of
Central and Eastem Europe that are developing as capitalist democracies in the postCommunist era. While the USA provides the exemplar against which to judge the progress of
Moldova's lawmakers in this field - or rather, their lack of progress - Musteaţă is well aware
of developments in Western Europe too, citing a management programme in arable zones put
together by the Oxford Archaeological Unit, Oxford University, the Council of British
Archaeology and Department for Environment, Food and Rural Affairs.
Moldova is an exceptionally poor country in European terms and it is inevitable that
the funding of archaeological research, and the protection of sites, monuments and portable
antiquities, has been a low priority for a succession of post-Soviet govemments in the
Republic. Musteaţă and his colleagues work in a very challenging politica! environment and
there is a hard-nosed realism to his assessment of Moldova 's needs regarding reform of the
legal system and the maintenance of the rule of law. The book includes the author's own
proposals for new laws, on the protection of archaeological heritage and the addition of
sanctions to the criminal code, to back up heritage legislation with punishments that might
deter organized lawbreakers (Annexes D and E).
This contribution from a legal perspective is complemented by philosophical appeals
to the common good. Musteaţă sees heritage as a means of building civil society. In Moldova a nation which has struggled to forge an identity that is both independent of historic Russian
overlordship and free from the ethnic and linguistic ties which the majority of the population
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share with Romania to the west of the River Prut - concepts of a civil society are framed in the
language of ethnogenesis:
The active participation of citizens must be integrated into the state policy for the
protection of the national heritage; such participation becomes essential each time when we speak
about the heritage of an autochthonous population ... The protection of heritage is not just a moral
obligation of every human being, but it is also a public and collective responsibility. ( 118)
The founding principles of the United States are also referenced, having clearly made an
impact on the author. The dust jacket bears a photograph of the tomb of the unknown soldier of the
American Revolution in Washington Square, Philadelphia, with its legend "Freedom is a light for
which many men have died in darkness" (ironically, the tomb is a relatively recent feature, raised in
the I 950s, and the legend was coined by a local copywriter rather than by George Washington).
Musteaţă does a good job of describing the American system, which is complicated
because of the different types of jurisdiction - federal, state, tribal, local. He matter-of-factly
recognises Native American tribal jurisdiction, which is almost always omitted from American
archaeology textbooks. It is important to note that Musteaţă is selective in the elements that
Moldova could profitably borrow from the USA (allowing for a rather dry humour in his
description of Moldova's legislative requirements):
Elaboration of a long-term coherent national strategy which would include the protection of
cultural and historical heritage on the whole and of the archaeological in particular among national
priorities. National strategy should comprise the formation of:
1. an adequate legal system
2. a viable and efficient infrastructure
3. some lasting programs on protection, research, preservation, evaluation, etc. ( 112)
He does not use the term stakeholders, which is admittedly jargon, but usefully implies that
a number of persons and institutions have interests at stake in a cultural heritage resource. Overall,
Musteaţă sees the legal package in the cultural context: planning, education, etc.
Ali cultural heritage management systems rest on deep-rooted cultural ideas, opinions, and
approaches embedded in national systems of practice, which have their own individual histories.
Although there have been attempts to standardise the management of monuments, for instance in
the European Union, each nation has its own ideas and its own historical trajectory. This is quite
evident in the volume edited by Boz6ki-Emyey (2007), covering Belgium, the Czech Republic,
England, Estonia, Finland, France, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Poland,
Romania, Slovenia, and Spain. This volume serves as an interesting comparison with Sergiu
Musteaţă's book: while Moldova may have much to leam from systems in mature jurisdictions
around the world, the Republic's laws and practices will develop in response to local needs.

Reference:
Boz6ki-Emyey, Katalin (ed.), European Preventive Archaeology; Papers of the EPAC [European
Preventive Archaeology Project] Meeting, 2004, Vilnius, Budapest, National Office of Cultural Heritage,
Hungary and the Council of Europe, 2007, also available on the Council of Europe web page at
[http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/Source/Conventions/Heritage/EPreventiveArchwebversion.pdf]
[Accessed 25 February 2009]
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CA

Acta Musei Napocensis, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei,
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Clay Pipes Research
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(1957), Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan", Bucureşti
Ephemeris Napocensis, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, ClujNapoca
Ilfov. File de Istorie, Bucureşti, 1978
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Journal of Archaeological Science, Oxford
Materiale şi Cercetări Arheologice, Institutul de Arheologie „Vasile
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Muzeul Naţional, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti
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Valahica. Studii şi cercetări de istorie şi istoria culturii, Complexul
Naţional Muzeal „Curtea Domnească", Târgovişte

579

