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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.
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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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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

503

CERCETĂRI ARHEOLOGICE PREVENTIVE 2009-2014

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

