
Ce·rcetările arheologice de suprafaţă 
din nordul Sectorului Agricol Ilfov 

FA51LICA SANJJU 

Lucrarea de faţ{t prczintrt fL~ztdtalele perieghczdor efectuate în anii 1986-
- i 9.')7 1 , în n'dcrca a ,·izrtrii unor proiecte de îmbunf1. t{t ţ iri funciare, h iclroamel io
ra ti,.,. ~au pi~cicolt- (la scara 1 : 25.000). Ik la încqmt :-:e CUYinc ntcut{l preci
zal\';t c?'t nu am inclus decît descoperiri proprii ~i cft nu ~-a strftbătut întreaga 
:-:uprafa~ft, acţiune pc care ne propunern sft o continu{un în \'iitor (Pl. 1). 

Zon:t situat?'t între rîurile Ialomita, la nord, si Cocio,·alistca (Pocio\'alis
tca)~. b ~ud, numitft Cîmpia Snago\'ult~i. se aflft în 1)artea nord~estiC:t a Cîmpi~i 
YUt~il·i elin Centrul Cîmpiei H_omânc. Prezintft o înclinare ~labft de 0,5 m la 
1 km, pe direcţia Eşi SE, a\·înd aspectul unui podi~ cu altitudinea de 90-95 m, 
<k ,·îrst?'t p<btloessianft3 . E:..;te stri"'tbătută de o reţea dcn<t de ape: Brtltcni (Lacul 
~I{m{bt iri i), Snago,·, Ylăsia unită cu Cocim·al iştea în lacul Cfddăruşan i, afluenti 
ai Ialomiţei, pc.· malul drept. Cursurile acc'stora -- foarte sinuoasc, a\"Încl Inaltii 
dn·pt poYÎrnit ~i malul stîng cu panta mai domoal{t.- au fo~t transformate în 
lacuri de lunc{t din cauza innfunolirii gurilc1r de Y{tr::;arc, comunicînd astftzi cu 
Ialcmiţa prin canale. Deşi cu izvoarde în cîmpie, au un debit constant aproape 
tot cnp;ul anului, datorat pînzei freatic<' afiah· mai la suprafaţ{t în accastrt parte 
a Cimpil·i \'l{t:;iei. Terasele sînt sccţionate ele numeroase ,-îlcck, majoritatea se
eate, can· formează cu tra~;;cnl principal boturi ele teras{t. Pc intcrfluvii alterneaz~t 
grinclllrilt·, ramificaţiilc vîlcclelor secat(', precum şi crovurilc, unek dintre ele 
de dattt rt'ccnUt, formate prin. tasarca straturilor d<· loc·:-;-.; în urma dizolv{trii car
hon;ltulni de ctlciu4 . În Cîmpia Snagondui t•xisttl. nn sol l>nm roşcat ele p{tclure 
d<' :-;t<'jar, p('stc· care este în curs de formare un sol de antestepft. în apropierea 
p7ulurilor, ~an de ::;tcp{t în rest. Prezenţa solului brun roşcat tr{H_lcaz{t existenţa 
mil(·n;u-{t a ~~rtdurii si a unui climat umecl, situatie confirmati"i si de harta aus-

! ' ' , 

triac{t din 1790, care consemneazft întn· Ialomiţa şi Cociovaliştea o suprafaţrt 
aproap(' cont inu{t ocupatrt de codri, ce se menţine şi la mijlocul secolului al 
XIX-lea (harta anstriac{t elin 1853 şi cea rusească din 18.57). pentru ca la înce
plltul ~ccolului al XX:.-ka (harta prtdurilor din 1904)5 limitele ci să se restrîngrt 
la() ~uprafaţ{t apropiatft de cea contemporană . .,Vlăsia", toponim datînd din tim
pul Y<·nirii slavilor în Cîmpia ::\Iuntenici6 denumeşte astăzi o diviziune a Cîmpiei 
Rom[uw, un rîu, o p{tdure, o comunft şi un cătun, ultimele patru situate exclusiv 
1n zona noasir{t ele refcrinţ{t. 

În lumina celor enuntatc n1ai stL-i constatăm cft regiunea a oferit conditii 
priclnicl' pentru stabilirea 'comunităţilor omeneşti ce şi-au întemeiat aşeză~i. 
protejate cit~ perdeaua pădurilor pe care le-au părăsit temporar în vremuri de 
n~-;triştt·, aflîndu-sc în permanentă legătură prin văile rîurilor cu Dunărea, dar 
rn:ti ale•:-; cu dealurile şi munţii Carpaţi. 
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REPERTOHll'L J)ESCOPERIHILOH 
\"ALEA I.ACt"L \!.\~.\STIHII 

1. Comuna ]Jen·ş, satul Buriaş ( 41-XXX III-4-A) 7 

La 1 7 50 m S de şo~eaua ce trece prin ~a t, 1 000 m E dt· ~o~ca ua Bu1 i. ':" 
-Ciocrmari, pt· arabil, în marginea Yc~ticrt a pttdurii fluriaş. Staţiu1wa ~t· :Li 
într-o zonă de fmmarc a ramificaţiilor YÎlceldor Cl' odinioară ;tlinwnt;m cn :~nrt 
"Băltcnii", undl· altcrneazrt grindurile aluYionan· ~i cro\·urik. Ct·a m;1 i 1:.: ·IT 

parte a a~ez[trii (de 1,5 l~a) ~e întinde pc suprafaţa unui croY, dt· form;wl c\·; L~t, 
cu axa mare oril'ntată E\', ce Ya fi strrqmns de C.E. 31 8 . S-au oh:-:t·rY;il :)t 

pete de culoare twgricioasrt, aproximati\· rotundl', cu diamdntl dt· pînr1 la lt· ;1. 

:\Iajoritatca ~c întindeau atît pe platou, cît şi în zona de l)rdtir(' a ;qwi ~: :n
dicau crt lrtsarea terenului s-a produs duprt încetarea locuirii aici . 
• 

.Fragmentele ccramice recoltate sînt lucrate cu mîna dintr-o pa~ttt fin:t -,._ 
gricioa<t, conţinînd pJea\'[1, decoratt1 CU m{d.urica, ori din pastă Cll pil';:n ·. ~i 
pi~·tricelc. Cele mai Inulte fragmente; de culoare cenuşie, ncgricioa:-tt ~;Il\ (: <t
mizie, sînt dintr-o pastr1 în care s-au folosit ca degrcsant numai pictricekk: -~:1t 
decorak cu crc::-;ttlturi oblice pc lmzr1 în exterior, impre~iuni rotunck, brîu ;:L··)
lat :-;uh lmztt ::-;au cu mătnrica. Car;:cteri-.;t ici le n·ramicii datează ~~~l'zan·a dt ;; :ci , 
într-o faz[t timpurie a culturii <~lina 11J!'. 

2. CumWltl l'cn·~. satul /)uriaş (41-XXX111-4-B) 

La 200 m E dc so:-:caua Burias- · Ci(;r{tnari, 50 m \Y de prtdurt'a lL:·>s 
ŞI 650 m SY di~tanţ[t 'de punctul 1: pe direcţia 42° ?\E~ .. 222° S\'S. ' 

Aşezare din <·poGt mijlocil' a bn)nzului, ~ituat[t pe un grind ce Ya fi ~-:-~t
puns de C.E. 33. Suprafaţa: circa O,Î5 ha. Fr;1gnwntl'lt· ceramicc recoltat' in 
general corodatc, pro\·in din corpul ,-a~clor, moddatl' dintr-o )1;1st;\ aYin'. )a 
compoziţie ciolmri piqit' ~i puţinl' pil·t.rin·lc . 

. ). Comuna l)«'n·ş, satul l)cn·~. punctul "1.crll"a .\hcltin",·i" (41-XX::\.111- -/\) 

La nord de satul Buri;1~, în margiiH·a ~udic;'t a p:'tdurii Buria~. pc an;·, k 
maluri ale \'ttii Sticlttrici, dar mai ak::-; pe cd urcpt. Staţiu1wa, cu supr;::. :a 
de cea 9,5 ha, s<· întinde din marginl'a t•::-;tictt a ~atului Cioct1nari pin;~\ in ;: -,l

pierca cttii ferate Bucurqti -- Ploie~ti, pc o lungime dl' 1 .'100 m. 

- Aş<·zarc din sL·roll'lc \'---\'1 t·.n., cu :-:uprafaţa dl' 0,50 ba, situat: ~n 
partea \'e:-;ticrt a staţiunii, JK· malul dn·pt, intr-o l>llcltt form;\1;-t dt· rin ~prl' r.· ·.1. 
aYÎnd tl'rasa cu panttt domoal{t ~i pn·hmg:L Art1tura a :-cos la i\·t'altt lmr{tţ i r~ ·ri 
de chirpici ce ptt~t rl'az:i urmele nuiddor ~i numeroase fragml'nk n·ram in· ·~in 
pastr1 aspr[t 10 , de cul();tn· maronil·, lucratrt. cu roata rapidtt, provenind dl' la 1.: >
borcan decorat<' ru :--triuri ::-;implc ori în l>andft. 

-- .A~Pzare din epoca l>rcnzului, cu :-:uprafaţa de circa 3 ha, situatr1 b .'t 
de aşezarea din :-;ccolclc \·-·-\'I <'.11., întinzindu-:-:e pe amlwk maluri ale vrtii, l; :•· 

în acest sector arc pantck n·\·a mai po\ îrnitl'. l·nnck d(· lncuirc, atît pt· pL· ·~1 
cît şi pe pante, sînt reprezentat<· mai alvs din fragm<'nte de \a~(' din pa~L~t ·- !1: 

pleavft (a\'Înd în spt1rturtt mijlocul n<'gru ~i exteriorul rttrtuniziu); pidricde 1;.:-<t 

la c<·nusiu-cftr[m1iziu si dl'coratrt în cikva cazuri cu mttturica). ' , ' 

-- Asezare din ~ecolclt• II-1\' c.r1., localizat[t la est de a~czarea din ('1" o: a 
bronzului, 'pc care o ~i ~upr;qnnw paq ial. Resturile ::-;:-au ob~cr,:at pc o supraL1~;~1 
de circa 6,5 l1a, mai ales pe malul drept al văii. In partea ci vest ict1, tcr;.-..;.t 
este înaltă si trtiaUt de o vîlcea secatrt, ce \'a fi străbătutrt dL· CPE 4n, în ti::H) 
ce spre est ·~1 nord-c~t, pînr1 în marginea pădurii Buria~, panta tl'ra~ci de\· ,;:.t· 
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domoală. Ceramica zgrunţ11roa:-;ă, lucrat:'i la roată, ~tr<t reducător la cctm~iu, 
pron~nind din corpul 11nor Y;t~e. ~-a găsit în cantitate mai mare în jumătatea ,··e:-::.
ticrt a a~cz;'nii. Este <ls<~ciată cu nT;nnic:t fin;'t Ct'llll~ic ~au gttllmie, proYenind de 
la rccipientc cu !)uza lată, orizont;tl:i, nri profilat;'t în exterior, pnTum ~i cu frag
nwnte lucrate cn mîna, din rast;'t cu ciolmri pisate. S-au recoltat ~i două fr;tg
mente tic amforc: nnul fin, căr;Jmizin, cclrdalt caolinoid. La circa 100 m '\,in 
pădurc, există un hot de tcra~·:t, pe malul drept al rîului, pc suprafaţa c;'truia, 
datorittt unor săp;'ttnri recente de interes ~ihic, 1111 s-au constatat n's1uri ;trlwo
logicc. 

- Fragmente ccramicc feudale, dt' culoare maronie, din p:1stt1 cn ni~ip 
~~ flntura~i de mică, lucr<1tc la rcată, pro,·cnind de la oale cu pereţii subţiri. 

4. Comuna l)az·ş, satul 1-Jâltcm·, ţuuctul ,.La Turcu" (41-XXXIJl-2-A) 

La 100 m :\ de drumul Bălteni - Buria~ ~i 600 m Y de calca fcr:1tr1 
Bucureşti - Ploieşti, 1w un b(it de l<'ra<t format la confluenţa ,;tii Podişarn cu 
o vîlcea ~ccaEt, de pc o :--up;tf;!ţil de 0,25 ha s-au recoltat fragmente ccramin· <k 
la sfîrşitul ~Tcolului al X\' Il I-lt a ~i îr~cq utul ~ecolulni al XIX-h-a. Duprt infor
maţiile oamenilor în YÎr:-;tă diu lnltt ni, aici fu:-:e:-;e 1111 lcc de refugiu al s;'dcnilor 
în timpul incursiunilor turc<'~ti. 

5. Comuna Pat·ş, satul IJâltt1zt. (41-XXXIII-2-B) 

Pc latura \T:-:ticrt a :-:atului, îutrc \"alea Jzyorului !"i \"alea Hosic, la circa 
' ' 350 m E de calca feraUt Bucuresti - Ploiesti. 

' ' 
- Asezan' din ~t·colde II--I î.e.n., cu :-;uprafaţa de circa 1 ha, situatrt în 

partea de 'nord a staţiunii, l~L' l:ll h>t Cl' tn:1~·ă, fonn;lt pc malul drept de 1111 

nwandrn al \'ăii Ho~ii cu o 'îlna ~ceată, st1:d~tttuttt in pn·zcnt dt· 1111 drum de 
acces în ~at. Jk p· platmd adnd panta aLrupt;'t !--J'IT Jl<ird ~i t•st ~i donwaltt 
!--prc sud, c;'ttrc YÎlcca, s-au rl'coltat fragment<' n r;imin' cu butoni ;t!n·obţi, pro
filul unui \as miniatura], cu picior lucrat cu mina, din 1 a:-:tr1 c11 ciolmri pi~atc, 
precum şi fragmcntt' din corpul unor Yase lucr;1 k la rc.a ltt, din p<~st :1 ccnu~iv, 
fin{t. De asemenea, !"-a gttsit un "mnbo", cu nl·nurtt, pru\cnind dv la o ;tmfor{t 
de culoare dnrunizic. 

- Aşezare din secolul ;d \'-lt·a c.n., pc o suprafaţ;'t de circa 3 ha. Supra
pune parţial aşezarea din St'coldc II- 1 Î.l'.n., în zuna YÎlcclei, şi se întinde :--rrt· 
sud pîntt la \'alea Iznlrului. Este documcntat;'t de n·r;nnic{t a~pr;'t, marcnic, lu
craL"'t la roat[t, decoratrt cu benzi orizcntalc din striuri înguste. 

o. Comuua l)cn·ş, satul 11âltou· (41-XXXlll-2-C) 

Pe amlwlc maluri ale \";iii Podis;.uu, tra\l·:·~at:t d(' edea ferată, la 1wrd dl' 
halta Scru,istca. Su]nafata: circa 9 'ha. , ' 

- A~<'z;ln' din ~ccolclc II-III e.11. al C:trci Cl'ntru de greutatl' :ce ;tfltt p· 
malul !->tîng ;d Yăii, mai înalt spre calca fcraU, ~i segmentat de cÎi<'Ya \Ilcdc· 
::ccatc. l~l'sturik a~czării au fost tnm{trite spre est pîn{t în marginea pădurii 
Hcreasca (cknumirca Ycclw: Ciogîia), ek continuînd probabil ~i în pttdun·. ~-au 
constatat ;tglonwrări de chirpici ~i ceramicrt lucrat{t cu mîna, din pasU'1 cu cic)huri 
pisate; la rcat;~t, din r;bttl ("( nu~i(• fiu;~t (fr;lgnwntc de ~trăclJini) ori n·nu~ic· zgnm
turoa:-;{l (fragmcnk elin buza bUt si din curpd um1r YaSl' de proYizii). 
' - Asezare ele la sfîr~itul ~Tc~,lului al 1\"-lca !"i din ~-:.ccolul al \'-lea c.n. ~u
prapunc aş'ezarea din sccoic le 1 I -· 1 1 1 e .n., rcmarcindu- :-;c prin prczcn ţa f ragmcn
telor cenuşii-ncgric ioasl' ~i maroni i, lucra te la roată, din past tt aspră. 

- :\ şczarc din ~ccolde lX --X c. n. Supra pune P' am Leh" maluri a~t'zrtr~l.c 
anterioare si ~e întinde 1mt in si la \C~.t de calea fcrat{t, J;e malul drcpl al Yău. 

' ' , 
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Ccramica, proYenind de la oale, ~'~te din pastă aspr[t, lucratrt la roată ~i decorat{t 
cn hcnzi de striuri orizontale şi în Yal (Pl. 1 X, 1-2). ' 

S-au grt.~it dou{t fragmente din pastrt fin{t, lncratrt la roat{t, unul ccnusiu
gftlbui ( [Jf. IX, L/), celftlalt negricios ( fJf. L\, 3), decora te în tehnica lustru
irii, cu Lcnzi di"pu~;e oblic unde faţrt de altele, cu analogii în aşezarea de la 
Brmeasa --Sat u. De pe suprafata stat iun ii au fost recoltate si cîteva lmdt ti mari 
de lupe din fin. ' ' ' · 

Aşezare feuclal{t, sitnat{t PL' n1alnl dr:,pt al văii, începînd spre vest 
d . .; calea feratft, cu centrul spre est-sud, c{ttrc Ji,·a<l:t şi Yall'a Creţoiu. 

7. Comuna J>criş, satul Băltcni (41-XXXlll-2-D) 

La extremitatea nord-cstic{t a satului, bot dl~ terasă la confluenta \'{tii , 
Podisaru cu Lacul ~l{tntl.stirii. 

J 

-- Aşezare din epoca bronzului, pc o :~uprafah{t de circa 2 ha. S-au recoltat 
fragmente corodatc din corpul unor vase modclate elin past:t aspră, cu pictricele 
sau cu pictricclc şi cioburi pisate. 

8. C onm n:1 C r'ol pa n z'. s:zl ul C z'ol pmn·, />It 11 ctu l ,)l â nii stirea Ţigăneşti" 

(41-XI-1-A) 

La N\" de sat, între şoseaua ce duce la măn{tstire, din:-;pre pădurea Scro
vişka, şi drumul peste dig, dinspre Ciolpan i. Bot de tcra~;;t jca~{t pc malul drept 
al Lacului :\I {m{tst irii, la confluenta cu Valea Sch itului. Asezare el in secolele 
III-IV c.!1., cu suprafaţa de apr~ximati,· 1 ha. ' 

VALEA L\LO:\IITEI 
' 

9. Comuna C!.olpani, satul {igăncşti, punctul ,.Sae" ( 41-XI-5-A) 

f.a 250 m N de soseaua spre Silistca Sna~oYului si la E de sere, bot de 
' , LJ , 

tcras;t înalUi cu pantclc abrupte, pc mahtl drept al Ialomiţci. Pc o suprafaţă 
de circa 2 ha s-au obsc'rvat resturi deranjate - C:trlnme, cenuş{t, chirpici cu urme 
d~ nui<·k, ceramică- ale unor locuinţ(' am~)lasak pe o fîşie lată de 30 m ce 
în:-:oi.ca mt;chia terasei. 

\.::,_·:.r:arc din ~-<'colnl al IY-lea e.n., ru fragmente de Yase lucrate cn 
mina, cli!1 jJ;J.st;l cu cioimri pisate; ceramiC:t lucraUt la roat{t, din pastrt cenuşie 
fin:t s,w z:.y~mtnroaS:t, cn pereţii subţiri, clccoraţi cu benzi orizontale de striuri. 
S-a g{tsit un fragment din pastă aspr{t de culoare roz ce proYcnea de la o am
for{t. 

-- A~~czan' din secolul al VI-lea e.n. De aici proYin fragmente. din corpul 
unor oale lucrate la roata rapidă, elin pasU. asprrt, ar:->{t la 1naronin sau C:trămiziu. 

10. Comuna Ciolpmâ, satul Ţigâ11cşh (41-XI-5-B) 

La 200 m :\ de extremitatea nord-estică a satului şi 250 111 NV, pc di
rectia 1.13° SES--.133n NVI\ de la colţul p;Hlnrii Snago\·-Parc. Bot de terasă pc 
malul drept, înalt, al Ialomiţei, la \" ele CP E 13, cu material arheologic aflat 
atit pc platou, cît şi pc panta domoal:t, care se intrerupe brusc, coLorînd aproape 
vertical spre lunea inunclabilă. Suprafaţa: circa 1 ha. 

--- Aşezare hallstattianft, concentrat{! mai ah·~ in extren1itatea nordic{t a 
staţiuni i, unde an fost găsite fragmente din două vrtsuţe bitronconice, modela te 
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cu mina, din ptstft fin[t- aspră, ar~ă ruh:căicr la 1:cgn1. Alte h<1 fl1~~ Ltt- u~:u 
din pastă cu pietricclc. 

- A~cz<nc din s<coll'lc II-III c.n., cu cerami<.:rt G:l<lctcri~tică.. 
- ;\~czarc din ~tcdul ;:] \"I-ka c.n., cu frat:m<nie de c;dc c!<ccr;:-.tc cu h·nzi 

de :-:. i riuri. 

11. Cvnwua Gnn·u, satul ,'-,·di.Şfca S11agm'1tlui (41-XXY-3-A) 

La 1 nco m ?\ de so~'c<ma Til'[mcsti - Gruiu si R50 m ?\\" 1:c direct. ia , .. (.") , , 
l 4Î 0 SES -- .)2Î 0 i\\"?\, de la fîntîna din centrul cîrr.r11lui. Bct de tcra~ă îr1altrt 
pc malul dn·rt ;Il Jalcmiţci. Suprafaţa: circa 1 lJ<l. 

- .:\ş<?.arc din CFCCa bn:nzului, <,b~cn <ll>ilrt de 1<: dist;:nţ[t <!;dorit[t }'l:lclor 
de culcare ncgricicas[t atît re platcu, cl;!r mai <des r(' pm1a dinspre răs[lrit. 
Prcdcm i1~ f1 f r;-~ f.:lllCn tele ccr;nn icc din pa~:trt cu piet ricck, h1c1 ai [t cu mîna, dcco
raUt cu măturica sau cu impresiuni triunghiulau .. · sub huza Yel ticalrt subţire ~i 
rotunjitrt, ars[t la marc;niu-c[uărniziu. S-au recoltat ~i cîtcYa hapn<nte din raq[t 
cu cioburi pisate. 

12. Comuna Gnn·u, satul Sd1.ş!t'a Snagm·1tl111. ( 41-XXY-3-B) 

La 600 m N de soscalla Tigrmcsti - Gruiu si 250 m J\ de fîntîna din 
centrul CÎnipului, pc ;u{lbde pă;.ţi ale 'unui drum ag~icol c.Je acces spre terasa mij
locie. Staţiunea este .:-;ituai[t pe terasa înalirt, sq:mentată de o Yale sccatrt, pc 
care trece drmnnl agriccl, ~i ocupă o supr<1faţr1 de circa 2 bt. 

-- 1\~czare din ~ccolul al IY-lca c.n., de tip Sînt2.na de Murcş. S-au cules 
fragmente de crmi, strtl.chini, Yase de prcYizii, lucrate la rcatrt, din pastă cenu~ic, 
fină, ~;i Ya~c de proYizii din pastă a~pră. Ccramica zgrunţuroasă, cenuşie, este 
plTZcllt[t printr-o scrie de fragmente de oale, dccorate cu benzi de striuri orizontale 
~i in 'al. ~-a descoperit şi un fragment de arnforă, din pastă aspră de culcare roz. 

13. Ccmwza G nn·u ,. Sd t Z! l SI.hş/1 a Snap,c t. u lzn· ( 4 1-XXY-3-C) 

La ); de sat si la 250 m ~ de so~eaua Th~ăncsti - Cruiu. Bot de tera<t ' , . \.) , 
înaltrt, pe malul drept 0l Jalomiţei, ce ~e ~mpă pennancnt în colţul nord-estic, 
unde lipseste tcra~a mijlccic. 

__: A'şczare din t reca L1enzului, pc o snprafa ţă de circa 1 ha, ccupind 
platoul, dar m2.i ales };<;nt< le r~ordică şi c!-tică. S-au JCccltZlt frap11<.ntc ccramict· 
din pastă conţinînd: plca\'[t şi pictricclc sau nisip, duc1~d[1 cu m[tturica; pidri
cclc, decoratft c11 m;'ttluica; ciolmri pi~atc. 

14. Cc1llHJta Giln·u, satul Sihştra Snagcutlzn·, u:tz.utl JJ:Jlt!fz'(~I-:XX\'-3-D) 

La 350 m 1\ de bi~nica din centrul ~atului. (la inicr~ccţ ia ~;n~·dci ce vine 
dinspre c[d unul Pesccni cu şoseaua Tig{meşti - Gruiu). Tera~ a inalt [t, înconj11ra tă 
spre ); şi E de tcra~a mijlocit>, iar spre SY de crcYuri. Suprafaţa: circa 1,5 ha. 

- Aşezare din ~·ccolelc 11-I î.c.n. Arrttura dcctuatrt de curîcd a deranjat 
resturile cîton·a locu inţ c ucfin ite de aglomerări de chirpici şi ce ram iert. S-~! u re
cuperat mai multe fr~1.gmcnte dintr-un vă~uţ cu piciorul trc'nconic ~i ccrpul semi
sferic, modelat cu mina, din pastă cu cioburi pisate, fcarte friabilrt, ar~r1. nxi
dant, precum şi fragmente din past[t cCimşie, finrt, lucrată la nati'i. 

15. Comuna Gnn'u, safl!l Sdistca Snagorulzn', jwu tu! "Fundul -~'!6mt" 
(41-XXY-3-E) , 

În marginea nordică a cătun11lui TurlJaţi, la 250 111 1\ de !-C~l ::ua Tigft
neşti - Gruiu. Terasr1 cu pantă dcmoală şi prelungă, pe a d1rci '!--UJlrafa~·;~t de 
circa 1 ha prtmîntul este n:ai închis la culcare. 

- Aşezare din epoca bronzului. Ceramica are în pastă plcaY:I ori pietri
cele, fiind decorată cu mrlturica sau cioburi pisate. 

- Fragmente ceramicc feudale. 
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16. ('()JJl/tJitl 1 1ai~. sallfl fJt'l'i~. />lfnctu! J;n.•;jFidtrri,t Jlo!do;•t'aJ/11 I.ucrt·{ia" 
(41-XXXIll-1-B) 

Bot de t<'ra<t pe malul sudic al Snagovului 1:1, <klimital la \" dt· o vale 
::-:.t·ctt;"'t, adînc[t ~i tra\"C·rsat de calea ferată Bncure~ti -- Ploit·~t i. SupraLqa: circa 
1,5 ha. 

-- Aşezare' dacică din secolele ll---1 i.<·.n. S-au r('coltat fragnwnl,. <il- vase
borcan, lucrate cn mîna, din pasUt cu ciolmri pisatl', <h-corate cu brîu ;th·colat; 
fra~nwnk d<· vase cu fundul inelar, din pasL"i cenuşie, fin:t, lucraUt Lt roati\, 
pn·curn ::; i fragnwn te din pa sUt aspră ce con ţ inca n i:-;i p cu bolml maroniu. p!-ovt·
nind dt' la rccipientl' clenisticc. 

-- "-\şczarf' din secolele V-VI e.n., ollsen·at[t mai ales la ,·est de calca fcrat{t, 
p(' malul dlcelei, de unde s-an recoltat fragment<' de borcane lucrate la roaUt, 
din pa sUt aspr;\, arsă cărăm iz iu-maron iu. 

li'. Co:nzuw Pcrz"s, satul J>t'/'1·~. jntnctlfl "(':m!nnu! C.F.R. 11r. 29" 
(41-~XXIII-1'-C) 

Lt 700 m S de tnalul drept al lacnlui Snago,,, ck o parte şi de alta a 
Ctll ft-rat~· Bucttreşti -- Ploieşti, pe malul :-;tîng al \"{tii Pe.-;cttrit·i. Suprafaţa: circa 
1 o tu. 

:\~t·z<~re din :;;<·colelc IX---X c.n. ale c{trci urme au fost repcrah' la ve:-:t 
d(· cldL":t kr;\l~~~. de unde s-au recoltat fragnwntc d<· oak-1>orcan, lucrat(' la roat{t, 
din nasttt a.-;l)r:t si dccoratc cn bcuzi de :-.triuri })araldt· ~i in 'al. 

l • ' 

---Asezare feudal[t ce st· intinde mai ales la <'-"'t de calea flTa1{t. În 
' 

part~·~t ci \'('stic{t au fost oh..;L-r,·atc ~i fragnwntc· de c:i.r;"'tmizi avînd ţ.!ro:-;inwa de 
4-5 cm. Ct·r;tmica provine de la rccipicntc cu pereţii subţiri, marontt. 

IS. ComuJul Pen·ş. satul J>az·ş (41-XXXlli-1-D) 

La 4:10 m E de drumul Peri~ - Ostratu, pc malul drc·pt al burici pe care 
YCl.h·a Pc...:ci'tri('i o face spre SE. Suprafaţa: circa 3 ha. 

--- ;\şezarc elin epoca bronzului, situaL"'t în partea sud-n·st iC:t a buclei; în 
profilelt- unor casete şi secţiuni sfqxttc pentru montarea unor conducte îngropate 
s-;\ con:'tat;JL p!Tzt·nţ:t unui strat cultural gros de 20----30 cm, dC' culoare ne
gricin;{S:t. conţinînd rc..;turi arheologice (ceramic{t, chirpici. oase) . 

. \~L·>':LI\' din ~l"colul al V-lea <'.n., amplasat[t în partea csticrt a ~taţiunii, 
pc l:~tur:1 ~udic;t a lntclr·i '';\ii, de unde s-au recoltat fragmente de oale elin pasU1 
m~~rotlÎt', lucr:tll' la roat{t. 

19. r·omuiu Pen·ş, Silflfl l'aiş, plf/zctul "La ,'-J"ai(htc" (41-XXXIII-1-E) 

La 500 111 pl' dirccţ ia E de calea ferată Bucure~ li - Ploicşt i, pc un bot 
<k L• ·ra~;~t ce :;c termină spre sud cu o şa aluvionară, format de malul drept al 
SLz-,gontlui cu \'alea Pe::;crtrici. Suprafaţa: circa 10 ha. 

--- A~vzarc din epoca hronzulni, ~ituat{t în jumrttatca vesticr1 a :-;taţinnii. 
Fr;!~·ncntt·k n·ramice au ~upr~tfaţa corodat[t şi :;Înt modclatc din pastă cu-: 
pleot\-{t, decorat[\ cu mttturica, :tr~;~t neuniform C('nuşiu-ncgricios; plcav{t şi pietri
ceL-; pidricf'lc puţine, dccor;ttă Cll mrtturica atÎt În exteriorul, CÎt şi În interiorul 
''~L.;ului: ciohuri pisate. 

:\s,·zarc din sccolcll' ll---Ill c.n., situatrt pl~ latura csticrt a staţiunii, 
cHrt• \';tk~~ (\·scărici. S-au recoltat fragnwntC' de vase lucrate la roatr1: str{t.ehini 
c3_ni. ,.:t:~c de pn>\·izii din pa~U't fintt s<tll zgnmţnroa:;ft, ar:->tt la n·nu~in, precum 
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~i u .,_ fragment din corpulmwi oak din pa~trt aspră, ar<t la ci"trămtznt. cu dt·cor 
imi: li duptt ceramica sannatic\ (f>f. 1'11, 3) . 

. -\~czarc din secolek Y \'1 t·.n., cu n·r;unici"t asprtt. maronie, lucrati"t la 
ro~.:· Ltpid;~t ~i dccor;tti"t cu lwnzi ori:~.ontale de striuri. 

20. Contlflta J>ai~. sdlu! Coct.oc, punctul .. .1lllrgz'nt'tT t'shcâ a satului'' 
(41-~~~111-5-.\) 

La circt 100 m SE dt· drumul n~ tra\·erscaz{i Snago\·td, pe un Lot de terasi"t 
;tl; .dulni sudic al Snagondni. d(·limitat la c~t de o yzdc ~l·cati"t, ci"ttre care panta 
er;1_ ::.1ai domoal{t. Suprafaţa: circa 1,5 ha. 

- Aşezare din epoca bronzului, cu fragmente ceramicc n1ăruntc şi corodate, 
din pastrt cu pidricek. 

-- Aşezare fcudalrt; s-au gi"tsit fragmente de oale cu pereţii subţiri, ma
rar;:·. lucrate la roati"t, din pastă cu nisip fin şi fluturaşi de micrt. 

21. Comtt.Jl'l Pcn·ş, satul Codoc, punctul "La C lz"nccanu" ( 41-XXXI II-5- B) 
La 500 m E de sat, terasi"t înalti"t, între două Y{ti ~ccatc, pc malul :-;ndic 

al :-,,:~lgoYttlui, Suprafaţa: circa 5 ha. 

- Aşezare din epoca bronzului, cu fragmente cerarnice mrnuntc, din pa~trt 
n~ ~- :••tricele, unele decora te cu tnrtturica. 

-- Aş('zarc din secolul al YI-IE'a e.n. care ~uprapunc aşezarea din epoca 
ln·(''.<ului. S-au recoltat fragmente de oale-borcan, din pastă asprft, lucraUt la 
re·:-.~·,. arsrt cărrtmiziu, precum şi zgură de Inineren de fier. 

-- Fragmente ceramice feudale, întîlnite pe toată suprafaţa staţ innii, 
n p:·(J\. in proha bil din aceeaşi aşez an' menţionată la punctul 20. 

22. ('olllltlllf J>er/.~. s,lful Cot"L.oc, j>wzctul .. IA T"ani'.'icd" (41-XX.Xlll-5-C) 

La 1 250 m E de ~ar, la limita tcritori:d-admini:-.trati\·tt cn comnna Snago\'. 
}; .. ' i·.: tcra:<t cu poziţie don1inant:1 intre Jou:1 \':ti moarll', pc malul drept alSna
.~.:-. :lui. Suprafaţa: circa O, 125 ha. În partea dt• :\E se afli"t un pinten cu înăl
ţi.: l .. •. mai mică decît a platoului, separat de act·~ta printr-un şanţ. Pe suprafaţ~~ 
prr,fr~nului, prtmîntul era argilos-gălbui şi nu conţinea nici un fel de restun 
a:-1.-.<·•Jlogice. E:-;te probabil că a suferit o rftzuin· r('centtt ori crt el în;;u~i este o 
d~-p~.wen· recentă, deşi nu ne-am putut da seama ch- unde ar fi fost adn~ pămîntul; 

-- Asezare neolitică, cultura Gumelnita. Ar:ttnra a ~cos la suprafatrt o mare 
GiL1~itatC' d~ chirpici ce prtstr(·azrt urmele nt~idclor şi fragmente ccrami~e, mode
la_[(· din pastrt cu cioburi pisate, arsă oxidant la gălbui-cărămiziu şi d.ecorate 
H:c;i,,:·ii.atL·a, în tt'hnica barbotinei, acoperind atît corpul \·asnlui. cit şi butonii 
oi r:.:·m·nbli ( 1)1. 1 !, 2, J). Printre forme mcnţion{un: apucrttori di:-;coidalc sau 
;:-;[r·:·_··· tnrtitc dl' la capace (Pl. 11, .>), nn fragment ele c{q>i"tcel cu buton (Pl. 
Il, .. ;}, un fragment de suport de Yas dt· fornd cilindriC:t, cn ambclt' margini 
t'Vd.i.ili' (/)!.Il, 1 ), un profil de Yas bitronconic, precum şi nn perrutor din 

, . l 't C!lt';~:·, CJO ll . 

:\~czare din sccoll'lc 1\.- V c.n., cu fragment(' ele Yasc lucrate la roat{t, 
c ;. : p;b 1 :i zgnm ţ nroa<t, arse la cenuşiu-maroniu. 

2.). Coutunu Snagov, satul V lâdiceasca ( 41-XXX \·I-.'1-A) 

La 1 250 rr1 pe direcţia 270° V de ~osl·a na Bncnreşt i --- Ploicşt i şi la E dt· 
graniţa teritorial-administrativă cu comuna Pcriş. Bot de terasă inalt~t pc malul 
drept. al Snagovuln i, ce se termin:t spre E, dl'asupra hnajuln i piscicol, într-un 
ptn.tf~n de terasă cu pozitie dominantă asupra zonei înconjurttioarc, ddimitat la 
S dt· o \'ale cu aprt ce S(; vars;l în Valea \'lăsi(·i, aflw·nUt a Snagontlui. Pintenul 
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are l ătin1 a 1 c platou d cir a 50 1n, u malul nordic înalt, aproap v rtical, 
uprapnnîndu- - ' p n11an nt , iar c l c tic , i udic u pant le P? irnite ătr ' ' Îl a, 

und -au b rvat mult oa. d animal, fra n1 nt ram1 , i hirpici. :upra-
fata: circa 4,5 ha. 

' - Aş 'zare din 'poca bronzului, cult. ura lina III. În pari an rd-v ~ ică 
a taţiunii au fost r coltat fragm nte cramice cor date, din pastă ar · ă n uni
fonn la caramJZ m-c nu iu, de ora te cu brîu alveolat . au cu m rtturi a. ntrul 
a, ezării c află pc pint ~~ unde -au gă . it fragment din buza unor Ya din a. tă 

- ~ 

1~ ... ~'"'!'·..,-·-·-·tr"'~~~~rl 

•).) 

Plansa IT. c ramid i: 1- G. Cultura Gumelniţ:. ( 1- 5 punctul 24, 6 punctul 6 ) ; 7 . ultura 
Glina III (punctul "'9) ; - 12. Cultura Ti ( -9 punctnl 7 10 punctul 60, 11-12 

punctHl 65): , ll - il xuri. 
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asprrt, cenuşie-negricioasă, decora te cu găuri-butoni, caracteristice acestei culturi, 
precum şi fragmente din pastă fină, cenuşie-ncgricioa~ă. 

. -- Aşezare daci că din secolele li -1 î .e .n., ~urprin~ă pc toaUi ~11prafa ţ a qa-
ţiunii. S-au recoltat: fragmente din corpul unor oale-borcan lucrate cu mina, 
din pastf't cu cioburi pi~ate; fragmente lucrate la roatrt, din pastrt fină, ar~;t la 
ccnnşin, pron·nind de la forme diYcr~c, printre care şi un \';Js de proYizii, (kco
ra t cu bcnz i de striuri. 

-Aşezare din ~ccolele V-VI e.n., cu fragmente de oale din pac:.L} a~pr;l, 
lucrate cu roata rapidă, arse la dtrttmiziu. 

De 1)e SU}JI·afata statiunii s-au recoltat si două aschii din ~ilc..\. 
' ' J , 

24. Comuna Snagov, satul V lcldz'ccasca ( 41-XXXV f-5-B) 

La 1 125 m pc dirccţ ia 270° \' de şoseaua Bucurcşt i - Plc i<'~t i, în 1 iY~cla 
fermei nr. 12 a I.A.S. 1\Iogoşoaia. Bot de terasă la S de ptmctul 2.~, între două 
YÎlcele aflucntc, pc malul stîng al \'[tii \'l[tsiei. Suprafaţa: circa 1,5 ha. 

- Aşezare din epoca bronzului, cu ccramic[t din pasUt cu 1llllltc pidric~·lc, 
decorată cu m{t tnrica şi arsă la cenuşiu-căr[nn iz in, precum ~ i fr;1;.:mn:tc dintr-o 
pastă cu pietriccle rare de aspect ~.cmifin, unde dintre ele de dimen-.:i1mi n;ici, 
decorate cu butoni. 

-Aşezare din secolele H---III c.n., cn nelip~ita ccramic'l cc-nu~ic, z~nm
turoasă, lucrată la roată. , 

S-a găsit şi o greutate fragn1cntară din lut, uc formr~ pir~unid;,tl;t. 

25. Comuna Snagov, satul Vlâ(lz'ccasca (41-XXXVI-5-C) 
La 850 n1 pc direcţia 270° V de şoseaua Bncureşt i - Ploicşt i, in l i\·;,da 

fermei nr. 12 a l.A.S. :\Iogoşoaia şi pc arabilnl de la E de acea:.:ta, pin~: in dreptul 
digul ui. Tera~ă joa~ă, cu pant{t domoal[t pe malul dn·pt al \'{li i \'lă:.:it· i. ~~u) ;r;t
fata: circa 2 ha. 

' 
- Aşezare din secolele II--III e.n. 
-- Aşezare din secolele 1\·-Y c.n., cu fragmente elin corpul unor o:lk-bor-

can, lucrate la roată, din pa~t{t aspră, ar:-;ă la maroniu. 

26. Comuna SnagUt.', stttul Vlâdiceasca (41-:XXXYl-5-D) 

Imediat la V de ~oseaua Bucuresti - Ploiesti, tcra<t mL·die 1~c malul drc1)t 
' ' ' al Snagovulu i, cu aspect de mamelon (pri\' ită din:-:prc \'). Suprafaţa: circa 2 ha. 

l{c:-;turilc arheologice ~dmnd{t' către centrul ~i marginea nord-c~tic:J. a ~taţinnii. 

- Aşez<n-c din ~:.ccolnl l î.c.n., cu material rn{tnmt din corpd ya-.:clcr. 

-- :\sczarc din sL·ccldc II-III c.n. Între ~tccast{t asezare ~.i cca din 1n;nctnl 
nr. 25 cxi~tă în tl'rcm o suprafaţ{t de circa L-'10 m lungi;11c pc ~-;,n· r:~.mîntul arc 
culoarea castanie şi 1111 conţine d<'cÎt r;1rc fr~f!nwntc feudale. A \'Îiid în 'l'<!t-rc 
distanta rl'lati\' mică între ascz?lrik din secoll'k 11-III t'.l1., crcdl'lll ctt este 
Yorl>a 'de un fenomen de "roi{·c". 

-- Aşezare de tip CiurL·l, cu fragnwnte de o~dc lucrate Lt rc;~ta rapidrt, 
desprinse cu bcţ igaşul. 

-- Aşezare din perioada feudal{t pîn{t acum cîţiYa ani cînd ~~ttu1 a fu:-:t 
demolat (mult moloz, pi('triş şi fragmente de c:J.r{unid{l, crttrc: ~csc:l). 

27. Comuna Snagov, satul Tincâbcşti (41-XXX\'I-4-A) 

La 1 000 m pc direcţia 270° V de la ~oscaua Bncurqti -- Plciil·~~i, .}-c~-
pcctiv extremitatea norcl-\·c~tic{t a :-:atului, pe marginea sudic;\ a prtdurll ~cro
Yiştea, teras{t cu a•;pect de grind alu\'ionar, strrtpun~~rt de CE 47, pe malul drept 
al VJii Tiparului. Suprafaţa: circa 0,5 ha. 
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-- :\~ezarl' din epoca bronzului, cultura Glina III. Pe ~upr;lfata ~lati11nii, 
p{unîn_t ul puţ in închis la culoare este pigmentat cu cărbune, cb irpic i ~·i fr:tg.nwntl' 
ce ram !ce mărunte. 

Fra~mcntcle ceramicc erau din pasUt: fin:t, de culoan· n·nu~ic-nt·gricioa:--;·,; 
~tspr{t; cu cioburi pisate; cu pietricele, de culoare cenusie, dccorat{t sub lntz{t cu 
t!{mri-hutoni. S-a gi"bit si o aschie de silex. ' 
\.--. ' , 

2S. romuna CJ"olj>aJ/1·, satul ("z"nlj>all/·, Jhrmctul ,,/_a CoJIIOt!rtl" (-11-XI-1-B) 
La cxtrcmitatl·a cstidt a p{tdurii Scrovi~ka, bot d,· kra:-;;, intrr· \"aka 

Lacul Ciurii şi \"alea Teiului, a\·ind o poziţie dominant;\ asupra zonelor jn;t:-;(' 

dinspre ~ şi E. Staţiunea cstt' vizibil{t de la distanţ{t prin culoarea ncgric.in;•:--{t 
ce contrastcaz{t cu fondul castaniu din jur. Partea ci sudic{t este acop('riUt dl· 
pădure. Suprafaţa: circa 1 ha. Resturile se g{tsesc pe panta r:t-;\ritL·an:t ~i pc 
platou. 

Aşezare din secolele II---III e.n., cu un bogat material arheologic scos la 
suprafaţ{t de ar{ttură, dar mai ale-.; datorittt procesului distructiv de phn·iodvnn
dare, în urma diruia ~înt antrl'natt· la Yal<' importante \Tsti~ii. S-au reCtl}H:r;,t 
fragmente din mai m nltt' borcatw lucra k cu mina, din pa~.;L\ cu c ioburi pi:-a Ll', 

ars{t twunifonn la n·nuşiu-gălbui. Pcn·ţii sint gro~i. fundul plat şi coq;ul u~or 
arcuit. l>in catq._;oria c··ramicii finl', <-enu~ii, lucrat<· la roatrt. s-au recoltat cît<·Ya 
fragmcnk dl' !--trăchini, \"ase de pn)\·izii, o c;m{t bitronconic;I aYînd rwrvură_apla
tizatrt b b;tz:t gîtului ~i pe gît linii nTticalc ln:-'truit('. lk a~f'm('lH'a, ~-au g{tsit 
si fracnwnk cu "coa:-;te", aYÎnd exteriorul !!{tlhui si inkrinrul n)z:diu. f.'H)\Tnind 

' \,.} .. , • 1 

de la ;unfore de imnort. 
l 

--- :\s{·zan· din :;l-cokle IY---Y c.n., cu ceramic:t Ct' n ntint::t :rad!· i:1 locuirii , . 
prcccden t c. 

29. Comuna Cz.olpcmz·, satl!l J:,•onun·, jmnctul "(;râdina de legume" (41-XI-2-A) 
La 300 m Y de sat, teras{t joa<t cu panU't domoală, segmt·ntat[t de trt'i 

vîlcele secate, puţin adinci, pe malul l'~tic al \'{tii Lacul Cinrii. Staţiunea e'.tl' 
vizibilă de pe malul opus, înalt, prin nuanţa negricioas{t a pămîntului. 

Se întinde pe o fîşie de 50-100 In l~1ţimc ~i 1 500 111 lungime, de-a hmgnl 
1nalnlui meandrat al Y{tii. 

A~C'zarc din epoca hronzulu i. cu material ceram ic mărunt, fr1r[t prof ill· 
şi decor, incadrarea cronolog icft fftcîndu-::.;c numai pe baza caracteristicilor pastc'i. 

-- A~czan· din ~ccolc k 1 [ -- I î .c .n. Fr~1gmcntcle rccol tate pro\ in de la: 
oale-borcan lucrat\' cu mina si dt>corate unele cu brîu alveolat; o can{L cu fundul 
inelar, lucratft la roat:1, din j)astft fin{t, ar~{t la n·nu~iu; un fragrncnt din corpul 
1mei amfon· de fact ur[L elenist iC:t. 

Ascz~tro· din secolul al \"li-lea r·.n., cn fragrnL'nlc elin corpul unor oale cu 
pcrc~ii :-'tll>ţiri, lucratl' la roata rapi<L"i. din pa-;t{t a~pră. ars:'t oxidant. 

-- A~c·zar(' fcudal{t ale cru·ci r·.':'turi sint collCl'!ltr:tlo: in _ium;uatca nord iert 
a staţiunii. 

30. Comuna Sna!:,o'i.', satul 'l'incâb1'.~1l" (41-XXX\"I-~1-D) 
'-

La l 500 m ~.pc dirccţi~t 10° ~E\" 1')0'; S\"S, d·· l'xtn·mitatca c-.;tic{t a 
~atului. Bot dL· tcrasi't pe malul drept, inall, la ronflucn\;t Yrtii Tiparului cu 
Valea Lacul Ciurii. Resturile staţiunii Sl' întind ~i la SE d~_· \Îlceaua secatrt 
ce \'a fi strftb{ttntrt de CE 52. Suprafaţa: circa ~ kt. 

Asczan· dacjctt, :--t·colul l i.t·.n. Între materiale :-,t· n·marcă un frag
nlent proiibt din buza ~i corpul un<'i fructierc şi o lntz;'t Lttt1. oblidt, d.e la o 
~tracllin:t, :unlwlv lucrak la roat:t, din pa-.;t;t fină ars:t la n·nu~nl. 
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J 1. Com!llllt .\JILT<Ol', satul Tincâbeştz:, J>ltncful "!,tr O:.:,rt'st"/' ( 41-:\:\:\.\. 1--1-C) 

La 1 250 m E de extremitatea estică a satului, pc directia 33° \"E\ 213° 
SV''· Pe malul \"e=-'tic al Văii Lacul Ciurii, hot dt· tcras{t el·· mici dimt'nsiuni 
pu~t:l mai înalt decît zona îm-onjur:ttoarc, <It-limitat dt· dou{t dkelc :-:ecatc. 
Sut· :·:lfaţa: circa 1 ha. 

-- A~ezarc din epoca bronzului mijlociu. \latcriallll ct·ramic ;tlnmdcnt :-:cos 
la i'-.t'al{t de lucr:trik agricole const;'"'t din fragnwntc de \·ase la moddarea c:trora 
s-ar_: folosit următorii degresanţi în pasUt: pka\·{t, ars{t rcduc{ttor, aYÎnd în sp:u·
tuL: mijlocul negru şi pereţii cxtcriori cenuşii. Din aceast{t specie s-a recoltat ~i 
un iragment din fundul plat al vasului ce aYea . corpul uşor arcuit; pidricdc, 
de culoare ncgricioas{t, ceramică cenu~ie ori c[trrmuzie dccoratrt in majoritat~';t cazu
rilo:· cu striuri oblice, realizate cu mrtturica; nisip, de culoare negricioasă, decora Ut cu 
1nă~arica (adesea, striurilc se interscctcaz{t, formînd unghiuri sau cu impn·siuni 
triunghiulare); în exemplul nostru, amplasate pe um[trul vasului ( l'l. 111, 1): 
pa_;;;~·t. finrt, negricioasă, cu pete cenuşii, dccorat;t cu cîte doutt ~iruri paraldt· de 
inr·.:··_·..;iuni disptbc orizontal ( 1'1. III, 2) sau n·rtical ( !'!. l 11, 3). 

În ceea CL' pri\·t'~.;k prt'z.t·nţa pa::;t·,·i in can· :-;-:1 folo:-;it ca d!·,~n,:..;ant pleava 
in <.:·l.J'(' verde, astfel de frag-nwn1T :.;-au <k:-;coJwrit :;;i în nin'lnl 1 al ascz[trii Tei 
de t t Chitila-·- C;'trtunidări,c 11 • {)<'corul intîlnit ne. ac•'a::;Ut ccramicrt 'arE' unPle 
a~c: ::·m:tri cu cd din asezarea c.k la CH!'lu \ou 1··,,' din faza I a culturii Tei. , . 

32. Conz;ma .. 'in.:rs.;ov, satul Ttnc~I!Jt·~,·h. (41-X.XX.\'f-4-D) 

La L 250 In XE de extremitatea t·..;Jictt a satului şi 750 m de la gospo
\lă~·::;_ lni ,.\litu al lui Bclu", pe din·qi:t 52'1 E\E.- 2.·no Y~\T. Bot d!' tcra<i 
nw'L'·, ce va fi str{tpuns de CE 51. 1w malul ,·e;-;tic la confllwnţa Yttii Lacul 
Ciu.:·:i cu Sna!!o\·td. ~tmrabt:t: cin:;1 2 !:a. 

\"l .1 • 

-- AşezarL· din p•_-rio:ub d·· ,fir~it a l'pocii hronznlai, nt m:ttl'ri:d cr'ramic 
tn;l_:·'...::lL ~i corod:d. PI\·domin:'t pa~ra cu cioburi pÎ-<ltl', d!'coraL"t cu hriu aln,olat 
sau C!l lmloni mi,c·i. ~<tu g{hit *i cÎtL·\·a fr:tgnwnt<· din pa:-;l{t cu pidrirck ~i nisip. 

}.). Com!lil:l .\it.t~o;·, s.tfuf F/nu'ikş:.!i, fn!ilclul J;osf'odâria fu,· Jlitu ,tf lui 
Be!.:t'' (41-XXX\'I--1-E) 

La 7.10 111 \:E de sat, tt.·r:h{t m·.·di~, într•· dourt \Îkl'k sccatl', pl' malul 
nordic al lacului ~n:tgo\·, tL· jnr impn·jurul ~o.~pmL"tri(·i mai :-'lts amintitl'. Su
pra~:< ţa: circa 2 ha. 

-· :\şczare din epoca hronzulni. În p:1rtf•;1 d(· \"E a staţiunii s-au C'Oibtatat 
re.<·Filc (leranjatc a tn'i locuinţe. Pt· supraf~1ţa solului. la una dinti\' d<· <'ia 
pr• .. ':':ll;t ~i o nnrc cantitat:· d~· chirpici prm\·nincl dr· la o \·atr:t ~an ctlptor, 
di:-;t:·ih('. În ceea ce priveşte ccr~tmica, ap;tr, ca ~i 1n cdclaltt· a~czrtri. fra~mcntc 
in c:~r,· s-a folosit pkava ca dq . .:rc~ant, frag·mcnte ;trsl· 11L'gricio;-;-g{tllmi, unul dintre 
~k fiind d''-Corat cn impr(':'iuni n-rtical!' ampbsah' imediat ~ub ln!;,:t ,·as11lui 
(/'/. III, J). Din grupa pastci fine, arS:t grtlhui, mcnţion?im nn fragment din 

cor:--:! unui va-; miniatural gloindar ckcorat p· um;u· cu dou{t siruri orizontale 
de 'i:n ;m~_.; iuni obl ict•, reprodt~cînd mc;t ivul vcg,·tJ.l al frunzei de :-;~·tlcim ( 1 )!. III, 
5). Rl·:-;tul vaselor au fost modclate din pa-;Ul ;unt·stt-cat:t cn nisip, pictricdc, 
pit<:-icdc şi ciolmri pisate sau numai ciohuri pisate ~i dccoratL' cu prucnnncnţc
butn:1i l'l'<tlizatc prin împingerea peretelui vasului din interior spre cxt<'rior, aco
per~z1:lu-;;e apoi totul cu striuri (Pl. Il 1, 9), l>riu aln~obt aplicat ( 1'1. 111, 
b, Î) ori ohţinnt din împărţirea Luzci va~nlui. Caract<.>risticik pastei, pr('cum ~i 
rap;•rtul pastrt-decor dateaz{t aceast:t aşezare in cultura Tei. într-o fază twpn·ci-

1 . ' ' l l t ~ .za11 ~u < ·.~oc::trrL :t a. 
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4 

8 
] .J !all ,w JU. eram ică din epoca bronz·ului ( l - 3 punc tul 3 1,1 -9, punctn l 33 ) 

34. Co1rmna nagov, satul Tîn că ;tşh, p unctul "Jfara1·nea csh di a satulw:" 
( 41-XX lI I-4-F) 

La circa 100 n1 l:<.. de m Qrginca :atulu i, bot de : 'ra5ă pc malul· ~ tîn o- a l 
Snago,·u lui, format b confluenţa acestuia cu Valea l\htu -:.l h.i B ln. ~ nprafaţ a: 
c irca 2,5 ha . · 

- i\şezarc din perioada mijlocie a pocii bronzului. Mat ri alul c r n1 i , 
mărun t .,i c rodat, es te d in pa tă a · pră ·au cu cioburi pi ate ~i pr Yln din corpl1l 
unor Y::t. ncdec ra t . 
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35. Comu1u Gruz·u, satul YUz.~l .t .)·n.rgovultâ, fHmctul "Valc[l Boului" 
(4 î-XXV-4-F) 

În n1arginca nord-vcstic;t a c:itt•nnlui Coadclc, de o parte şi d·.:? alta a drn
m.ului săte:.;c. Pc ambele mahni ale \':'\li Boului, afluentă a Sn:1.r_:·m·ului, dar mai 
aL~~ pc cel sudic s-au observat pde mari negricioasc cu chirpici şi fragmente 
ccr;:unice. Suprafaţa: circa 4 ha. 

- Aşezare din epoca bronzului, cu fragmente ccramice ran·, corodate, din 
pa.<~ neagră, conţinînd pica vă, san cărăm i~:iu- maronie, cu ciolmri pisate. 

- Aşezare din secolele V- \TI e.n. Fragmente de oale din pastă asprrt de 
cuk·~tre cenuşic-negricioas~t şi 1naroniu-căr~unizie, lucrate b roata rapid{t, deco
r<J.tc cu benzi de strim·i orizontale si în val. . 

36. Comuna Grztz'u, satul Silzştea Snagovului, punctul "[.a Co~arJJâ" 
(4l-XXV-4-G) 

În partea sudică a dttunului Coaclele, pe malul stîng al Snagovului, hot de 
tcrZ~.:lă cu panta abruptă spre ~E. către Valea Tigăncii, şi domoal~t spre :-;ud, 
cH:-e Valea Cosarnci. Suprafata: circa 5 ha. Statiunea se întinde pc o fîsie de 
5~1 -75 111 nţirr{e, de-a lungul 'malurilor, ocupînd 'panta şi puţin din platm~. 

- Aşe~arc elin epoca bronzului. Fragmente' ceram icc din pastă cu pictriccle 
dccorate cu brîu alveolat, adăugat sub buza va-t:lui. 

Aşez:tre din secolele III-I\' ·.:.n., c.:ituat~L spre Yalca Coşarnci. 

YALEA RÎL'LCI YLASIA 

37. Comuna Paz·s, satul Cocioc (4 1-XXXIII-5-D) 
La 600 m SE de calea fcrat{L Bucuresti - Ploiesti, bot de terasă cu asl)CCt 

1 • 

c~ ~:lztmelon, intre don{t vîlcde sccate, pc malul drept al rîului \'lrt~ja, Supra-
faţ~l: circa 1 ha. 

- Aşcza;·r· L·u,~aU. din secolele XVU-X\'II!. 
.., ') r· 1) . t l c· . (41 x···xrrr - 1~) .)r'). t OJ:il!llc? .'J'i.~, Sa lt OClOC ', -" A c.> '.. 

La 1080 m SE de calca L·ratCl Ducnrcsti- Ploiv:.;;ti si 500 m V dt• drumul 
P\~.··is- ()_..;tratu, rJc t(?ra..;ă. J·o::ts~t. Zona e.oL' a'!Jroap,· de 'ohî.r:.;i:t rîullli, lle malul 

' 1 J. .. , 

d:-,'()t al Vl:1.:.; ici. Suprafaţ2.: circa 2 k1. 

- .-\~c-:arc din epoca bronzului. I\· suprafata ci ... -:~u constatat zone cu mult 
ch:_·pici şi ciolmri mărunţitc, de culo;1n· nc~~rici;.Ja.;Ct, din pa..;t{t fin~t. asprft sau cu 
p: -~ricde, ftagi1wntdc din ultimele dOL!{t SIJt>cii fiind dccoratc cu m{d.urica. 

:)f). Cr)iJZ!tJza J',·n·ş. satul Coci~x (41-XX.Xfli-5-F) 

Lt \.si E r.k inter::(~ctia drum11lui Pcris- 0.-;lratu cu \'Et:iizt, [K' amlK·lc 
' . . 

,,_, 'f ·· ~ , •· ; ,, l <, ' 't tll tt 1. ...:: ; 11 )'"l"" t 'l · c 1·1·c a 7 '1 l1 't - . ~ .. l -"' . ' ( l. l • ... 1 .. 1 ( l ( l . (. • (. - '.. (_ . 

- Aşe~ar'-· elin t~pocJ. brom:Ltlai, cultura Glina lii. Ceramica din pa~trt asprr1 
(_',.' · dccorat{i CLl i>Litnni, brÎLl alveolat, crcst{tturi verticaL_, pe huz{t, în exterior, 
:::e_ -.triuri oblice realizate cu mJ.turica .san cu dourt şiruri orizontaL·, paralcll', de 
I''-·~oraţii ampL.t.-;atc la 2 cm sub buz{t (!)!.Il, 7). 

40. Comuna l),?Y1·.~. s,ctul Cocioc (41-XXXllf-5-G) 

La circa 500 m E d~ dn1mul 1\~ri:-; -- Ostratu. pc~ ambele malu_ri aL· rîului 
(~.~~ nordic fiind mai inalt si cn panta mediu înclinată, iar cel sudle, cu panta 
cl-nnoal{t, conţinînd rc~~turi a~heologice pină la 2-3 tn distanţ{t de ap~t). Arftturile 
~.,Jinc i pcricl itează integritatea resturilor de locuire de pe rnalul nordic. Snpra
brl.: circa 7 ha. 
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--- A~t·zan• dacic:i din ~ecolelc II-I î.e.n., cu materiale CL~ se intîhH~- si 
în ~Tcolul l c.11. Printn· foJmclt• ccramicc menţionr1m: un fragment cu hutor: ci
lindric din pcrl'tclt• lllH'i o::k-l>orcan, lucrată cu mîna, din pastrt cu cioburi pi--ele. 
crtc~tm iz ir·. <kcora t :t in tdm ica barbotint·i ncorganizate ( I)l. Vi, 8), decor ct:-··-şi 
g:1sc~tc ;malogii la Pi..;n:l Cr:t:-::milor, pl' Ialomiţa10 ; un fragment din corpul L"'Lj 

oalc-lJoJT:\11, lucrat:t cu min;l, din c:~n· :--t· pt1~tn·a;d un buton dublu-alveoL~ şi 
o lini<· inciz;:t;J. m<andr;tt, b IJ;l/.a au·:--tui:t ( /'/. 1'/,.)); fragmente de fruc:.~·re 
cu profilul poliLtţl·tat, lucratl' ;ttit cu mina 17 ( /'/. 1·1. f):J, cît '~i la roatrt, prc :m1 
şi fragmente de Ya~c de proYizii. 

---Aşezare din st·coklc 11 JJI L'.n., cu material ceramic fragmentar ct· -:-n·
zint;'\ ~~~emtm:tri cu de~copt·ririlt- r:~cutl' }a Coloncşt i --- .\L.irunţei; profilul 1.:::ui 
Ya~ lucrat cu mîn;1, dt· form:t cilindric:t (1 - -~.5 cm), cu lJ;lza platrt şi buza '~~or 
e\az;IU"l În l'X1LTior1H: Strachina ]ucr;\t:l ]a rcat:t, din rastrt fin:t,ar<tgăJlmi-c.'r[t
miziu, ;1\·înd fundul in<'lar, corpul bitronn nic şi buza profilatrt in cxteri(,r19 ; 

cana cu nt·rYur:t JW umăr ~i linii Yt·rticalc lustruite pe gît; Ya~ de provizii ll' co
rat cu benzi de ~triuri orizontale ~i în Yal ( 1>1. 1 ·1 1, .) ) . Ceramica zgnmţuH,;:<'t 
t'St(' pr<'zent:t prin fr:tgmrnte din l):lz;! eri corpul mwr calc-l'<'lT;m. Ik cxct·~ tit• 
cstl' un frapncnt din partt·a infcrioar:1 a mwi oale, lucrat:t 1a roata rapid;, în 
manitTa rcramicii zgrunţnroa~c (cu pidricek), dar dintr-o pastă cu cioburi pi<.:e. 
ar~:t g:tllmi. Din categoria rcramicii de· import ~-au recoltat: o tcart[t de amf.c_,rrt 
~i alta de amforct:t, rotunde în sL·qimw, din pasttt fin[t, căr[nnizic, prcc\lr:; ~i 
alt<' fragnwntc a~pre, roz-g:dlmi. 

-11. Comuna fJ(.n·ş, satul Con'o( (41-XXXIII-.1-H); CoJllltlla Balotcsti, '.uul 
Sâfhca ( -11-Il-:~- .-\) 

La 2 250 m pe direcţia S de :-atul Cocioc ~i 750 n1 ~E de rttdurca Or; -~n. 
imediat la snd-e~t de nTsr:ttoria de pc~k Dalotcsti, într-o znn:1 unde cursul ri1:>ai 
\'E'tsia are mai multl' nwandre. atît ~p;·p '\'.cît ~i spre S. Staţimwa, în supra: .. ~:t 
de aproximatiY 12 ha, ~t' întimk pc ambele maluri: cd ~tîng· c-:tc jos şi~'~~ u~ 
inundatiilor, a~a încît n·~turik dt· locuirc apar la o dist;mţr! dt· :'10---100 Ir ·!L' 
aptt, în funcţie d<' în;tlţ;:rca terenului, în timp n· pL' malul dn·pt, mai înalt,:-·.'
turile deranjate ale unor locuinţe :-;l' g{bc~c pîn:t la cîţiva mt tri de cursul rîu>:i. 

-- .\şL·zarc din ~cco](3]c II -III c.n., cu o ccnrentr;\n' p· n~alul drcrt. :n 
partea nord-Yc~tictt a ~taţiunii. c:ttrc crl'~cttU•ric, unde tf'r;1~a :nl' a~rrct de m:.:·_,._ 
Ion. Fr;1gnwntde ccramicL· au ~upralaţa corodat{t ~i proYin din <.<-r}'lll unor :-•·:.'i
pit·ntc cunoscute, dintiT care unde dccoratc prin Instruire. Cnamica de im}-•(1rt 
c~te donmwntaUi prin fragmente de amforc ori Yase 1nai mici. 

:\~czarc din scroklc \·---\'1 t'.ll., cu ccramidi din pa:--t:t a~;pră, luc:-;Jt;t 
la ro;1t:t rapidtt, dcrorat:t cu lwn1.i dL· striuri ~i arsrt manmiu-g:tlbui-cttrrm1i:- ~li. 
Jk a-.:.t'll1t'lH.':L ~-a rt·coltat ~i un fr:Igmcnt dl'corat cu C(;aste n· }'1'0\UHa de b o 
amloL~l dt• import. J,izantintt:!0 . (J'l. 1'111, l ) . 

...; 2 . Con u" z"' IJ u 1 o t, -~li , .... .t 1 11 1 :-.. 1 jli c, r ( --! 1 -- Il-:;-B) . 
La 750 m \' d(· LI culţul \\.al Jlttdurii \L\sia, pc l~ll het de tcra<t in;.>:!. 

între doutt Ytti ~l'C:<tt·, J'l' malul drept :tl rîului omonim. :--;tq:r;tf;qa: circa 2 ~ .. 1. 
-- :\~czan· din tjHHa I'n 11zului. cultura Tei. Fragmcntdt· cnamicc sînt .. ill 

pa~ttt ame~tcca1:1 n1 Jlit tricd,·, dt·corattt cu lJrÎu ah·eolat adttugat ~au cu cic~ l~:-t 
pi:-:.ate a\·ind briu ;;htld:tt rt·alizat prin ~-q~n1l·ntarca lmzci. 

·B. ConWJltl I>alu!t.~li. s,rtul Sd.fhca (-il-ll-3-C) 
La 50 m V dt• colţul ~\" ;1} p:tdurii \'l:tsia, bot dl' tt·ra<'t în~dt~t, ir1:-c 

dou:t 'iln·k dt' cit ziuiw, pt· m;llt:l drept :11 rîului . 
. -\~('Z:IH' din t:p{JCt },nmJ.ului, cu material diferit de cel din punl 1ul 

nr. 42. Supr;IL!ţ;J: 1 irc;t 2 L;t. 1~(·:--.turi ;:rlwologin· mtnuntc atit pe platou, ci~ şi 
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Plan, a TI '. C'rami că din epoca b ro nzului ( l - 4 punctu l 52, 5 - 11 puucLul 67). 

pc pantă, con i.înd din chirpici, ceramică, un fragment dintr-o dăltiţă de gre i 
Pasta d in care au fo t mod late vasele conţinea: pietricelc ; cioburi p i ~· a te ş i 
picţr iccle;. c_io blni p i:ate; nisip. E ste ar ă reducă tor la cenu ., iu ori cnu.,iu-rna
r n1u-negn cws . 

44. omuna Snagov, satul Vlădiceasca (41 -XXXVI-5-E) 
. La 500 n1 N de colţul NV al pădurii Vlăsia, 100 m E de limita tcri torial

admin i. t rativă între comunele nagov si P eris, de o part si de ali a a unui 
' ' ' drum agric 1. Grin d fonnat la ccnflu nta a d u ă vîlcele seca te, odinioară aflu-

entc \ ~ l rt. ie i . .'uprafaţa: circa 0 ,50 ha. ' 
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P aHşa V. Cc ra mid ctin epoca bro nzul u <( t - 5 pun ct ul~GS ) , 6 - ll - Cultnra Tc i , punc tu l 69). 

A ~czarc din cp ca bronzului. Pc rna.rg in ilc rcccn t ara te ale drumului au 
f o: t obscn ·atc cîteva conccntrăr i d chirpici şi ccrmnică din pas lă cu ciobur i pi ·a te 
ş ~ ._)uţ inc pict riccle . Fragm ntele se caracterizează prin gradu l mar d e fr iab ili tal . 

45 . Co mltJU nagov, satul V lădiceasca ( 41-XXXV 1-5-}) 
La lOO 1n E de drumul agricol dintre satele ăft ica ş i ocioc, e trav -r

. ează rîul în co l ţ ul NV al pădurii Vlăsia. Bot de tera · ă înaltă pe malul s tîng al 
Vlă. ici, la confluenţa acesteia cu valea ce coboară de la punctul arheologic nr. 
44 . . 'uprafaţa: circa l ha. 
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~~/ 

Plan ;<;a V I . Ceramică . 1- 4 Cultura Tci, punctu l 75 ; 5 - LO geto-clacică (5 , 6, 
7 punctul 67, 9 pu nctul 69 , 10 pun ctu l 60) 

pun ctul 40, 

şezare din epoca bronzului, cu ceram ică cenuş i e con ţ inînd multe p ie
t ricelc în pas tă . 

46. Comuna nagov, atul Vlădiceasca (4 1-XXXVI-5- G) 
La 1 000 m V de Şoseaua Bucureşti - Ploieş ti şi la 

terasă cu pantă don1oală, de o parte , i de a lta a unei văi s 
al rîului Vlăs ia. uprafaţa : circa 1 ha. 

de pădurea \'lă ia, 
eate, pc malul stîng 

- Aşezare din epoca bronzului . S-au recoltat fragmente ccrarn ice mărun te, 
corodatc, din pastă cu: pl a vă, arsă la ce nu, iu ; pica v ă ş i pietr iccle av înd in spăr-
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htr{t mijlocul centt~iu ;t pt'rt'ţ ii c.xtnic·ri c{u-{lll11Zll; nl:clp, <k eul< an· nq.:ric~( ;1<1; 
cioburi pisa tl'. 

47. Comuna .\llap,O<', satul l-/,/di(t'ctstcl (41-.X:XX\'I-:1-H) 

La circa 200 m \' d<' )osc:tua Bucun sti-- Ploit·sti, tt-ra<t n·latiY .:::·altrt 
pc malul stîng al \'lttsit'i, la \; dt· p:ulun·. 'suprafaţa:' circa 1 h:t. 

- :\~t·zarc din <·poet bronzului(?). P<· arf\tur{t s-a obstT\·at o usoar{• c·~lo
rare a pttmîntului, iar umwk el<- lccuin· sînt ran·, constînd Jin fragr.;wntt ::nici 
d<·. <:1Jirpici ~i n-r:unictt Iucr:tt{t cu mîna, din past{t cu ciolluri pisat<', arsi'i b d.·:,rrt
m tztu. 

4S. r·vnwJia .\naţ,o'i.!, satul Vlâdict'trsut (41-.XX.X\'I-.1-I) 

De la circa 300 m E dt• Şos<·aua Bncurc~ti - Ploicst i pîn{t în aprol:]<Tt'a 
prtdurii \'l{tdiccasca, pe malul sting al rîului \'lăsia, înalt si scgnwntat l~·· vrti 
scrate, în jum{datca YestiC:t a staţiunii, ~i jos, cu pant{t dm;1oal:t, din zona in 
care rîul S<' îndrt·apt{t nwandrat spre S, apoi spre E. Suprafaţa: circa l."l La. 

- .:\ş('zare din secolele III--1\· e.n., situată în partea sudictt a stat.~nnii, 
pc terasa joas{t formată de meandrele rîului, întinzîndu-se pînă la 100 m V ele 
la marginea p{tdurii \·lrHliceasca. Ocuprt o suprafaţrt U(' aproximati\' -1 ha. Frag
nwntcle ceramice sînt majoritatea din past{t cenuşie, fin:1, lucrată la ru:!t·~·. cu 
suprafaţa corodat;-'1, iar la cele din past{t aspră, cenuşie, s<' mai p{tstreaz[l d· '':rttl 
din benzi orizontale de striuri. 

-- Aşezare din secolul al X-lea c.n. Suprapune parţial aşezarea din St'tcîdc 
III---IV e.n., în partea ei de \'V, către can· s-au constatat, pc rigolck hrazddor 
de arrthtr[t, orientate :\'S, la circa 30 m distanţ[t de apă, pe panta domoaH., Ţ('S
turilc dl·ranjate a don~"t cuptoare de redus minereul de fil'f. Fi{·carc mmă .. :•' in
tinde pe o lungime de circa 20 m şi conţine pc suprafaţa ei multrt zgnr[t, chir
pici şi fragmente nTamic<·. Distanţa dintre rl'stnrile celor dou:t cuptoare l-~;,,• de 
15 m. Ccramica din accastrt a~(·zarl', cu suprafaţa de circa 12 ha, pro\'Înc, ?~ ge
neral, dl' la oall'-horcan din past{t aspr[t, dccorat:t cu benzi de striuri oriJ.t;:,tale 
şi în \·al ((f>l. l.X, b-8). Pt· un fragnwnt de oal{t cenuşic-negricioasft s-~, ~·on
statat prl'zcnţa decornlui în reţea, realizat prin Instruire (1)1. 1~\, .J). t·rnv r~ut· 
ale acestei a~czări se găsc..:.c ~i pe malul drept al rîului. 

49. Comuna Balotc~tz·, satul.','/ifhca (41-ll-3-lJ) 
La circa 100 m E de Soseaua Bucuresti - Ploiesti, in marginea d·· NE . ' ' 

a satului, pc malul drept, înalt, al rîului Ylăsia, la E de o YÎlcl'a secată. Pc ară-
tur{t au fost obscrYate urmele a dou{t locuinţe, pe suprafaţa c~trora t'ra n uare 
cantitate de ccramic{t măruntită si de chirr)ici. . ' 

---- Aşczan· din epoca bronzului, cu suprafaţa de circa 1 ha. Fragm' ntcle 
ceramin·, corodate, erau din: pastă finft cetnt~ie; aspr[t (o lmz{t Ycrticant rotnnjit:i); 
cu pietricelc; cn ciolmri pisate, arsă neuniform, cu zone negre, hnuw, gaJllcn
cărămizii. 

50. Comuna Halolt'şh, satul lJum &nlvc:n i ( dnumz irr ~_·cehe -· 1 on l.tlh! .. 'l.:eri) 
(41-ll-2-A) 

La 1 000 m pc directia ?\ de la extremitatea nord-Yrstică a satnlni. Te
rasă înalt{t între dourt văi sccate, adînci, pc malul drept al rîului \'lăsia. Su
prafa\a: circa 2,5 ha. 

- Asezare dacică din secolele 11-1 î.e.n. Arătura proaspăt cfectuat{t a ~~cos 
la suprafaţ'rt resturile unei vetre sau cuptor, unde, pc lîngă ceramica autol~1onă, 
s-a găsit şi un fragment de la o toartă de amfor[t elcnistică. Ceramica lucrat~t ~u 
mîna, cantitativ mai multrt, este din pastă cu ciolmri pisate, decorat{t cu Lnu 
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alveolat şi ar~ă la gallwn-căr{uniziu. Ccramica fintt, ccnu~iu-ncgncJOas:l, lucr;iî;!. 
la roată, provine din corpul unor strttcl!ini. 

51. Comltlhl lJifloto;h, stilul Ilalott·~h (41-I T-1-:\) 
La circa 100 m E dt· punctul arhcolcgic nr . .10. pîntt la 2.'10 m \' de )ost~llla 

Balotc~ti --- Sanatoriul TBC, la sud de p;idurt'a \'ltt<licca~ct. Tt·J a::rt îna]L~t JW 
malul dn·pt al rînlui. Suprafaţa: circa 7,5 ha. 

-- Aşt'zarc din secolele 11- III c.n., situatrt in partca de \' a st;tţilmii. 
o~·upînd atît ]~latoul, cît şi p~nta tcrasci. J>c suprabţa t·i (·ra o caJJlitalt' :iprt·ri:;
hiltt de ceramică zt'runturua<t n·nu~ic, lucraUt la rcaUt, utH'k fr:tL'nH Illt· fiiud d~·-

ll • , l ~ 

coratc cu ~triuri. 
-- Aşezare din ~~·colcle lX- X l'.n., ;tmpla~;tttt ctttiT rtt<tritl.d staţin:1ii 

unde este si un mic l>ot de terasă. , 
--- A~czare fcudaltt, ale cttrci l.llllH' ::t' gtt~c~c ctttrc ~atul actual ~i pe lcrfnul 

ocupat de acesta . ... 
:"2. Conwna lJalotc·şh, sal11l I>alotrşh (41-IT-1-B) 
În mar.:-;irwa de \E a ::atului, )H' drt'~l}>ta ~o~Tlei Balotc~ti --- ~;ln~ltt•rin] 

THC, terasă cu panttt domoal:t, pe malul sudic al rîtdui, ~rgmentat:t de o' 1k~\t 
~ceată. Suprafaţa: circa 3 ha. 

- Aşezare din epoca bronzului, cultura Tei, conccntratrt pe malul dn·pt :t.l 
YÎlcclci, întinzîndu-se :-.prc E pîn[t în marginea pădurii Paşcmi, pc· o supraf~q;t 
de 1, J25 ha. Caracteristica materialului ceramic este dată dt· prezenţa fragmcnlt lor 
negricioase din pastă conţinînu: puţ in nisip (Pl. JV, 2); nisip mult ( 1)1. Il', i); 
pietricclc; cioburi pi~atc ~i pictricele (J>l. JV, ./) dccorat1· cu m:ttnrica. Pc· unde 
frag1nentc din past[t a~prtt ap~ne Lrîul cu crt'::U'"tturi chlic1· (J>/. 11· .. >), i~lr F' 
altele, sub acest a:--pect l>riu s-au aplic;;t ~triuri obţinut .. · rn mttt11ric:1. 

-- Aşt-z:trc dacictt din secolele III---Il Î,l'.ll., :--ill.;attt la\' de ,i]n·a, }''ro 

suprafaţ;-'1 cu aspt'ct d1· m~mwlcn (pri,ittt din~prc E). :\hnţion{lm un fraţ.!mt·nt dt· 
fructicrtt, lucrat:t cu mîna, din pasttt fin[t, et·nu~iu-nl'gricioa~5. ~i o h1.~ztt orizc!l
tal:l de oală ]ucrattt la roaL1, din past{t fintt, cenusie, ce ~~·:<m{mtt cu 1.111 excnnJ;.q· 
descoperit la Cărpiniş:! 1 . ' • 
-.... 

--- Aşezare din secolele li--lii e.n., ce suprapune aşez~lr('a din ::cCt•h1t· 
III-II î.c.n. Fragmentele cerarnicc provin de la următoarele furnw de Y;l:-~·. 
lucrate la roată; str('curătoarc (Pl. VII, 7): strrtchini cu lmza lattt, nna dinnt· 
clt• fiind dccorattt prin Instruire, cu linii orizcntal<~ şi Îrl \al, ampb~att· -1~h 
buză, din pastă fintt cenuşie; oak ~i \'~L-T dt· provizii, (kcoratt' cu ~triuri dm 
pa~tr1 zgrunţuroaS:t, cenuşie. Ccramica tk import ~·r;t pn·zt·nttt printr-1 111 fL•.u
nwnt de amforă dccorattt cu coaste (Pl. VII, 2). H<:--turilc :t~t'7.tn·ii s1· intihw~c 
~i pe stînga şoselei. 
'"". -- Asezare din secolul al X-lea e.n., cu cer::micrt a:--prt1, aYind intt·ri~,rnl 
peretelui n~gricios, iar exteriorul c:J.rtJ.miziu, lucrată la 1c:t:t ~i dc·C<l);lt:i cu 1 ';~zi 
de striuri (Pl. VIII, 3) . .. _ 

53. Comwza Halolt'~h, 5-·atl!l Halo!tşti (41-ll-1-C) 
La 350 m E df' Soseaua Balotcsti - Sanatorinl TBC, pc malul drt'pi ;!] Vl;i

:-;iei. Staţiunea a fost ;Jh~TfYal:t pc o 'fî~ie araEt de 0,5 ha, dl'limitattt b \ ~i E dt' 
p;tdurca Paşcani, n·~tul intinzîndu-:-t~ c:ttrc ~E, în r:tdure. 

- Aşezare din secolele 11-111 e.n., cu material ccramic m:tnmt, dar ::.u
ficient pcntn1 a pe1mitc încadran'a cronologică. 

- Aşezare din secolele V- VI c.n., cu fragmente d~ _cale _cu pc1:e\i subţiri, 
din past~'t ;1spră lucra t:l. la ro a t :1 şi ar!'ă maron in, crtrtun Iz m on nrgnc10~, 11D{' 1c 
dintre ele dccorait' ru :-:triHri criz<.ntalc. 
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Plan ,w 1'1 1. Ce ramică .. co1clc II - 1V e.n. ( 1- 2 punctul 52 , .l r unctul 2 1, 4 punctu l 75, 
5 pnn ctul 40 , o-7 pun ctul 59 ). 

5-1. Comuna naaov, sai1tl Ghermâncşli (41-XXX\' I-3-A) 
La 2 500 m V de podul peste \ l ă ia a l c{tii ferate Bucureşt i- 'nagov, în rnargi

n <:a d · E a pftdurii Paşcani, p 1nalul drept al rîlJlui. Staţiunea .'-a obs rvat p 
ara bilul dep ambele 1na luri a le unei vîlcele sccatc ce .pătrundea în. pădur , unde 
forma un bot de terasă, la confluen ţa cu Vl{t -ia. Suprafa ţa cercetată: 0 ,5- .ha. 

Ş l;'Zarc din epoca bronzului, cu frao·n1cntc rn{truntc de '~as din pa tă 
cu: pka , -ă. ar::e b ce nu, iu ; pietr ice le decorat cu 1nătur ica; u nisip;· c iobtJri. pi
_ate (la u nul din t re fragment e pă .- trÎţ1du-sc ,i o apudtl a rc). 
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55. Coniuna Snagov, satul {;lzermăneşti (41-XXXVI-3-B) 

La 1 500 n1 Y de podul peste rîul Vlăsia al căii ferate Bucureşti-Snagov, pe 
la tura de NE a unui bot de terasă al mal ului drept al rîului. Pc o ~u praf a ţ{t de circa 
1 ha s-au constatat rare fragmente ceramice din secolele XVIII-XIX, f{tr{t chir
pici sau fragmente de cărămidrt. Este posibil ca resturile ~ă provin{t (le la o aşezare 
umană de ~curtă durat{t ori J1oatc de la o stîn~i, zona fiind şi în JHCZ(nt dcstin;-ttft 
păşuna tuhu. 

56. C onzzma Snago'L', sat1tl Glzennăneşti ( 41-XXXVI-3-C) 

La 900 m V de calea fcra tă Bucureşti-Snagov, bot ele tcras{t pc ma Iul drept 
al rîului. Suprafaţa: circa 0,5 ha. 

·_ Aşezare din epoca bronzului, cu urme rare con~tînd din chirpici şi frag
mente de vase din pastă aspră cărămizie şi pastă cu ciolmri pisate, ar<t neuni
form, cenusiu-cărămiziu. 

J 

57. Comuna Snagov, satul Glzcrmăneşti (41-XXXYI-3-D) 
La circa 200 m E de podul peste Vlăsia al căii ferate Bucureşti-Snagov. 

Bot de teras{t, pe malul drept al rîului. Suprafaţa: circa 0,5 ha. 
- Aşezare elin epoca bronzulni. Fragmentele de vase au buza vcrtical{t, 

rotunjită oblic sau uşor evazată; predomină cele din pastă aspră, decora te cu mă
turica, arse fie la că.rămiziu, fie la ccnuşiu-negricics. S-au mai recoltat fragmente 
din pastă conţinînd pietricele eri cicLuri pi!:a te, unele decora te cu m{tturica. 

5'8. Comuna SJZagov, satul Glzernulneşti (4 1-XXXYI-3-E) 
La J 750 m E de calca ferat{t Bunlreşti-Snagov, în colţul de ?\V al prtdurii 

Surlari, pc malul drept al rîului Ylă~ ia. Terasă cu pantă domoalr1 forma trt de un 
meandru spre N al cursnln i rîu lui. 

- Aşezare dacică din secolele II-I î.e.n., observată pc o mică ~uprafaţ{l 
de pe arabilul elin marginL·a pădurii (probabil că centrul aşezării se află în partea 
de NE a buclei), acoperită de p{tdnrc. S-au recoltat, printre altele, un { ragmcnt 
din baza inclară a unei crmi, lucrată la roată, din pastă fină, aEă cenuşiu, prccun1 
şi o toartă gălbui-c{trămizic de la o amforă clenistică. 

VALEA COCIOVALISTEI 
- ' 

59. Comuna Corbemzur. satul Co1'bwnca, punctul "Blocurile p{ntru sp{ciahşti" 
(41-XIV-1-A) 

În centrul satului, pc ambele mah1ri ale mcandrulni pe care-I face rhJl::~. cel 
nordic fiind jos, cu panta dcmcală, iar cel sudic, înalt şi cu panta roYîrniUt. Supra
fata: circa 3 ha. 

' -Asezare elin secolele III-IV c.n., faza tîrzie a culturii \IiliLtri-Cllilia. 
Resturile ci sînt rare pc malul nordic. însă abundă pe cel sudic, m~~i ah s in apropi
erea muchiei tcrasci, fiind întîlnite ~i pc panta acesteia, r~rccum ~i ~rrc ~. pîu:t la 
soseaua comunală. Fragmcn tele enam icc recoltate provin de la: c ~J( -lwrc<n Iu
~rate cu mîna, din pa~tă cn CÎ('lmri pisate ~i puţine pidricdc; strrtchiDi. 'a~c de pro
vizii, căni cu buza inclar:t (Pl. Vii, ()) lucrate la rcaE1, (lin pa~t:i fini"'~ ;tr<t la 
cenuşiu; oale şi vase de provizii cu buza lată, crizcntală, decorzttc cn ~tri1:ri în ~·al 
pe umăr (Pl. VII, 7), din pastr1 zgrunţuroasă, ccnt1şie, lncrată la roată. CcramlGl 
de import este dovedită de tln fragment fin. roşcat, din corpul unei ~1mforc şi d(· un 
altul roz-cărămiziu, cu nisip brun, din gîtul t;nei amforcte. Dnp:1 informaţiile 
dr. Gh. Bichir, materialul din această aştzare prezintă a~cmănări cn cl'l din aşe
zarea de la Udcni23. 
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(lO. Coill!!IU Corb,·,111ca, salu/ .Hcch:,w.z (41-X.l\'-2-.\); Com.u.Na U,rf.ot·.·.~ti, 
Si!lul .-..·tijhca (41-11-.1-E), f>!t!lt'tlll ... '-;taţia d,· j>omj>arc" 

În partea de SE a ~atului \f<·cheana, p ·arabil. Lt limita lt'ritorial-admini::= 
tntiv:t dintre cdc dontt comutw. Staţiwwa ocnptt jnmtttatl'a rtl-'ttrit<·an:'t a hucki 
riului. cu panttt domoal:t, situattt l.t \' tL· ~;ta[ i:t d · J>:>m;>:tn·. La E de staţie, În:'{t, 
nmchia tcra-;<'i în:tltc S<' apropir· ck cursul rîttlui, dn·l'nin 1 aproapL' po\·Îrnit{t. Su
p:·:,hla: circa 10 Ira . 

. -\~r·;:an· din qlOca bronzului, sitnaU't Lt E ~i \' d~· ...;taţia dl' pomparc. E:->te 
cr>ilc··ntr;d;\ JH' lotnrik în folo:-'inţtt ale stttcnilor din ~IL·clwaua, und<· a ap;"trut un 
m;ltt"rial corbtînd dir1: p:t:-'ttt fintt. ck culoarl' nl·agrtt; pa-;t;t a.;pr?i c:\r:unizie sau brun 
n•·:,:ricioa<"'t, dvcoraL't cu mttturic;t, ~i p:hUt cu ciolHJri pi~att·. ar~{t gttllmi-cărămi
zi!J ~i dt·t·orattt cu l>rîu ahcolat din care s-:n1 nwddat ~i Lutoni (/'/. 11, 10). La 
25tl 111 E dr· ~taţ ic, în profil tii <·...;( ic al unui drum agricol, in <h·hku n· tra\'CTseaz;L 
rin! JH':o-ll' l>ar:tjul dt· ni\·d nr. 7, ~-:tu ohc;<'ITat rt':-'turik unei locuinţt· dt· ~.;npra-
1:1!:·, r;·tscolil<' in partea snpcrioartt. Intn· 0,30 ~i 0,.'10 m, p<· o lungime d·· 6,.10 
m. :-;-a constat:\ t o mare cant itai<' <il' chirpici, ~i fra.~nwntl' Ct'ramice friabile din 
p;~-;t{t cu ciol>t1ri pisall', arstt la gall>en-cttrttmiziu. ~Iatnialul ceramic provenind 
din acca...;t;t locuinţ{t se datl'aztt în epoca bronzului, dar nn c.;tl' contemporan cn 
cd din p;trtl'<t \'t':-'t ictt a a~\·z;trii. 

A~l'Z:tl'l' tbcic:t din secolele 11-1 î.c.n., situattt în part~·a <h' V a~staţiunii' 
111 t,ona cu pant:L domo:tl:t, nc:.;nprapunînd a~cz;tn';t din epoca bronzului. Menţio-
11:\mun fragm;'nt din lmz;t ~i corpul unei frncline (/)/. r·r. 70) lucratttcumina, 
din pa:-.ltt fintt, ar:-'tt l'l'dLtctor, ;n·ind în sp:trtnr:t mijlocul rw~ricios ~i exteriorul ma
ronit~, yrecum ~i cit<·\·a fragnL·nte din p:httt fin:t, lncraUt la roat{t, arstt n·:nrşin
nc>gncws. 

-- A~l·zan· din st·colcle \·-- YI e.n., ce supraputw a~L'Zarea dacic;t. Ccramica 
di:1 pastrt asprtt, lucrat:t la roata rapidrt şi ars{t maroniu sau cttr{uni;:itt. pro\·ine 
d·· la oale decorate cn buni de strinri orizontale, precum şi de la un Ya...; ch- provizii 
~(\·ind buza lattt, orizontaltt. 

-- Aşezare din secolul al X-lea e.n. Ocuptt colţul dl· SE al buclei riului ~i su
pr:t ptuw sprt• \ ~i E a~(·zarca din epoca bronzului. Rl·marctun un fragment din par
\1-:t superioar{t a unei oalt•, d<'coraUt cu benzi de striuri parall'it·, orizontak,supra
p1ht' spre gît ck şintri oblice din cite patru imprcsiuni realizate cu un hcţigaş cu 
,-irful rotund (J)l. J'/11, !). Tipul acr~sta de decor :-'-a de . ..;coperit şi în aşezării<., de 
Ll n;uH·asa-Sat:..! 1 şi Bragadiru:..!·'. E...;tt- prezent ~i decorul din striuri fine (J>l. VIII, 
h J. precum ~i benzile de striuri orizontale supraptbe parţial de benzi în val ( /)/. 
1-1 /1' .) ) . 

-- Fragmenk c<'ramice din Sl'Colul al X\'lll-lea, can· desigur trebuie puse 
1;: lq~:ttur:t cu incepnturik satului \lt·chc:tua. 

lk ]H' supraf~tţa staţiunii an fo...;t cull'sl' şi cÎk\·a lup(' dr· miner<'tl de fi<'r (l'l. 
J "III' ,\ ) . 

61. Con11tl1d 1-Jcdo!t'~ti, satul /Jttlnti'~h (dc'll!tlnir,·a rcche I)r,·otc.~li )'!.6 , />t-tnc!ul 
,.J>,(dllrt'a l'~·trt'.~·ti'' (41-11-1-D) 

Între p;"tdnn·a P<·trl'şti, la\', şi cl:tdirik ICPB-Balote~ti, la E, pt· malul drept 
al Cociovalistl·i. Stlj)rafata: circa 2 ha. . . 

- .:\şczare din !'j)()Ca bronzului. l·rmde tnwi 1\)cuinţl' de suprafaţ;t, di-;prt
rutr· prin inc<'ndiu, au fo_..;t ob..;t•tTat<' in profill'le din colţul de SE al Ulll'i gropi de 
nuri dim·~n...;iuni, s{tpaltt in pttdurl' pentru îngroparea unor resturi d(' dcmolarl'. 
~1 ra t igraf ic. situaţia ~1.' pn'z<'nta a ...;tfd: :-;u b stratul Yegdal gros de 20 cm ::;c afla 
str;d ul antic, n·nu~in-tH·grici<h, dl· 20 --25 cm gro.;Îm". l{l·;..;turill' locuinţei nu co
lwrall ~,tJl, limiLt inferioară a stratului cultural, lh' care il cL·p{tşcau În;..;{L în partea 
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supe~·ioarrt cu cîţiva cent imctri, deasupra lor terenul avînd o uşoarrt ridicăturrt. 
O l·ntit't aproape continurt de ccnuşrt, groasrt de 5-8 cm, suprapunea o depunere 
de 1 :') --20 cm grosime compusrt din lemn putrezit, prun înt, cărbuni şi fragmente 
C<':~· :n in· puternic a fuma te. din care lipsea însă chirpiciul, indiciu dt locuinţa fusese 
COi!-' ruit:i numai din bîrnl' ~i acoperită cu stuf, de un<h- se dcclanşase probabil fo
nd :·;n~c· nu rcu~ise :<t anl;i totul dup;t pr:tlnt~irea construcţiei, restul putrezincl. 
GL"••.•jn. S:tpată ocazional, a distrus 6 mp din suprafaţa locuinţ(·i. Între fragment(·
le .:: \·ase recoltatt- din arsura locuinţei nwnţion:un unul cu baza plaî:t şi corpul 
u~~~:- arcuit, modelat din pastă conţinînd pkaY{t mult:t şi pietricdt•, cu interiorul 
peiH_elui cenusiu si extl'riorul negricios. Cddalk fragnwntc rccoliak si din stratul 
cul~:.ualerau din i)ast{t cu: pidricclc; nisip; ciolmri 'pisate şi pictrin·l;·, de culoare 
ccr:·i-Îc-nc~ricioaS:t, tllH'k decorak cu m{tturica. . '' 

62. ('omuna !Jalotr·sh, satul -"->Afhca (41-Il-3-F) 
La 250 m S dl' cl{tdirilc fermei avicok ~i 300 m \. de barajul nr. ş.j, pc malul 

::-.ti:·>· înalt, al Cociovali~tl·i. Suprafaţa: circa 4 ha. 
-- A~ezare din epoca bronzului ce ocupa mai ales panta tcrasci. orientatrt 

sp:·( E\. (cxpustt la soare ~i protejat:t d(· \-înt); au fost ol>S<Tvate resturile mai multor 
lo.-·_:inţf', deranjat<- de lucr;hile agricok. Locuirea a fost constatată şi pe platoul 
te:--~.- ·i. Fragmentele ccramice m?'truntc erau din: past;"i cu ciolmri pisate; cu pie
tri!· l,· ~i ciolmri pisate ori numai cu pietrirck, mwk dintre ele fiind dccorate cu 
hri·~ aln·olat. cu butoni sau cu m{tturica. ~latnialul de aici S(' apropie tipologie 
d(· r·.·l descoperit în locuinta din partca estic?'t a a~(·zării din punctul nr. 60. Din 
ctt!7.1 c{t pe malul rîului ('Xista o fi~ie de aproximati\· 300 m lungime, între cele 
dw:·, puncte. pc care nu s-au constatat urme de locuin·, k-am considerat sta
ţiur:: diferite. 

fi.). Comuna nalohşiz". satul StUhca (41-ll-3-C) 
La\. si E de Soseaua Bucurcsti--Ploi<·sti, avind limita n:stict1 la ultimele 

ca.'' ele pc Şoseaua 's;Ht ica-- .\l<'cl;eaua, iar' cea cstic?'t b sud de grajdurile fos
tu!::: C.\P Sttftica, pe malul stîng al Cociovali~tei. Suprafaţa: circa 20 ha . 
.. - -- f)ltnctul .Ja cz·m.a/r" -aşezare din c·poca bronzului mijlociu, cultura 
Tei. faza III. Topografic cstt· situaUt pe stînga confluenţei unei vîl~ele cu un pîrî
ia~. al c;'trui curs (VE) este paralel cu şoseaua SJftica--"\Techeaua. Incadrarea cul
tur;,ltt s-a f{teut ru ajutorul unor mici fragmente de ce~cuţe, de culoare neagră, 
nw(klatt- din past:t fină, decorait' cu motin· geometrice în tehnica împunsăturilor 
succ-.·;.;in· şi lustruite în interior, recoltate de pe suprafaţa cimitirului s[ttesc. 
,.. fJzmctul .. fa 1-:la:" --- a~(·zarl' dacic?'t din secole!<- Il-l Î.('.n. Ocup{t par
te;t rtt<tritcan{t si sudic{t a botului de kras{t format la confluenta ])Îriiasului cu Co-' . . 
ciovalistl'a, inwdiat la \-(·~t dl' sos(:aua Bucuresti--Ploiesti, precum si malul drept 
al an·l;1iaşi riu, la E dt· ICPB 'nalote~ti. S-au' recoltat lragmenk d~· fructicre din 
pa.-.LI fin:t, cenu~it·, Iwgricioa<t, lucrate cu mîna sau la roat:t. . 

Aşt'zare din ~(·col('k lll-l\' e.n., situat:t pe malul nordic al pirîiaşultu, 
Ct.;. p;u1ttt domoală. la \" de punctul "La Cz'mz-tz"r"; o parte din suprafaţa ei este aco
pc·cii;'t de o staţie de sortare a seminţelor. Se diferenţiază cronologic prin ceramica 
zgcmturoa<t, cenusie, lurrattt la roatrt. 

· Aş<"zare di;1 secolul al V-lea <'.n., amplasată pc latura nordidt. a _hotului 
de t.·ra.<t. dt'ci pc malul dn·pt, înalt, al pîrîiaşului;suprapune ~i aşezarea dmcpoca 
hmn1.ttlu i, înt inzînd-se dttre E pc malul stîng al Cociovaliştei pînă in dreptul 
t;n jdnrilor fo~t ului CAP. Se· caract<·rizează prin ceram ica aspră, maronie, cu pe
reţ(: relativ groşi, decoratrt cu strinri. 

-- Aşezare din secolele IX-X t·.n. ce ocupă aproape intreaga suprafaţă a 
:,taţiunii (fără aşezart'a din secolele II-I î.e.n.). 
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. - l!r~gmentc ceramice f:u~lal_e care atestă c~ satul se întindea pe malul 
apei, depaşmd cu mult spr<' 1<... limita actualrt (n'z 1 punctele următoare). 

De pe întreaga suprafaţă a staţiunii au fost recoltate fragmente de zgurrt 
rezultată de la reducerea mincrcului de fier. 

64. Comuna Balotcşti, satul .._'-,'l~(t!"ca, punctul "La J.Yz.s1}c'iric I" (41-ll-.)-ll) 
La 500 n1 E ele soseaua Bucuresti- Ploiesti si la SE de ~raJ· durile fost ului 

' , f , '-J • 

CAP Srtftica. Bot de terasă înaltă pe malul stîng al Cociovaliştei, fonnat de un 
meandru al acesteia cu \'alea Pblari~i. Suprafaţa: 4 ha. 

- Aşezare din secolul al 1\'-lca, c.n., amplasată în special de-a lungul nnt
chiei tcrasei, pe panta acesteia. Fragmentele ceramice provin de la str;\chini si 
căni lucrate la roatrt, din pastrt cenu~.ie, finfl. Ceramica zgrunturoas{t cenusie t·ste 
cantitativ mai puţină, în cadrul ci diferenţiindn-se o pastă ~n mult nisii1. 

- Fragmente rare din secolele IX-X, ce aparţin aşezării din punctul 6.). de 
asemenea fragmente feudale. 

65. Conzzma Balotcşti, satul Siifhca, j>u11ctul "La Xisz·pc~n·t' I 1" (41-II-3-l) 
La 500 m E de marginea satului, bot de terasă pc malul stîng al CocioYaliş

tei, între \'alea Pîslari la S\' şi o altft Yale secată, ce-l delimiteazft la :\E. ~upra
fata: circa 2 ha. , 

- Asezare din epoca Lronzului tîrziu, Cultura Tei, faza \'. ~Ientionrtm un 
fragment din corpul unui vas miniatura} globular, modelat din pastă fit~ft şi d<'co
rat prin incizare cu motive romLoidalc hJ.şuratc, ars la galben-cftrămiziu ( fJl. 
II, 12), precum şi un fragment dintr-o lamă de silex (Pl. II, 11). 

- Aşezare din a doua jumrttate a secolului al VI-lea e.n., cu ceramică lucratft 
cu n1îna, elin pastă cu cioburi pisate, arsă la maroniu-cărămiziu. Fragmentele de' 
oale au pereţii groşi, buza teşită, puţin profilată spre exterior, încercînd sft imite 
formele lucrate la roatf1, şi pftstrează amprentele olarului atît în exterior, cît ~i în 
interior. 

- În partea de SV au fost recoltate fragmente din secolul al IV-lea ce ţin 
de aşezarea din punctul 63, precum şi fragmente feudale. 

Staţiunea este supusă procesului de pluviodenudarc, n1ai ales în extremita
tea ci răsăriteană, unde panta este abruptă, antrenîndu-se o cantitate mare de r<'s
turi arheologice. 

66. Comuna Baloteştz", satul Sâfhca, punctul "La S2"sipiiric III" (41-11-.)-J) 
La 750 m E ele sat, tcra<t înaltă în partea de V, pentru ca spre E sft aib~'i 

înălţimea mai micft şi panta domoală, în dreptul unui meandru spre ~ al Cocio
valistei. Su1xafata circa: 2 ha. , ' 

- Aşezare dacidt din secolele II-I î .e .n., 28 , datată pc Laza mwi toane 
torsadate provenind de la o cană, lucrată din pastă cenuşie, fină. 

- Aşezare din secolele II-III c.n., cYidcnţiată prin marca cantitate ck ce
ramică cenuşie, zgrunţuroasft, lucrată la roată, precum şi a unor fragmente fine, 
cărămizii, lucra te la roa t ft - imitaţii sau importuri romane. 

67. Conuma Ualote~ti, satul lJumbrâ~.·cni, j)ztJZctul "La ~7\.risipâric IL'" (41-II-
2-B) 

La V de l)iserica cu cimitir ~t ~·atului, terasă n1edie pe malul stîng al Cociu\a
liştei. Suprafaţa : circa 6 ha. 

-- Aşezare din epoca bronznlui, cultura Tci, situată în partea de V a staţiunii 
unde t~rasa arc panta mai clmnoalft. Arfttura deranj ase cîteva cmnplexe, scoţ ind 
la suprafaţă o ·mare cantitate de chirpici şi fragmente de vase, lucrate cu n1ina, 
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de culoare ncgncwa..;ă, cn zone cenuşii-roşcate. CîteYa sînt din pasUt ce' conţine 
plca\'ă ori nisip fin ( J>l. IV, :) ) . \fajoritatea an în cantitate mare, ca dcg1-c~ant, 
pictriccle ::-;au nisip cu bobul mijlociu. Decorul constă din butoni mici, striuri o
rizontale, ol>licc şi vcrtic;dc, H'~dizatc cu măturica ( J>l. IV, (), 11); deasupra Jor, 
sul> buz{t, ~:-a apli•·at un brîu cu crestături unghiularc ( l 1 l. Il 7

, !O), romhoidalc 
(J>I. IV, 8), cu alveole mai teşite (Pl. IV, 9) ori mai reJiefatc (J>l. IV, 7 ). 

- .Aşezare dacic:i din secolele 11--~I i.c.n., ce suprapune parţial a~~czarea din 
epoca bronzului şi se întinde spre E pÎn{t lîngă gardul cimitirului. S-au recoltat, 
printre alte forme de ,·ase, un fragment din toarta torsadaEt a unei c{mi din past{t 
cu puţin ni:.;ip ( J>f. T"l, Î ), ele culoare ccnuşi('. şi o parte din profilul unui c:'tp{tcd 
cu lmton, Incrat la roaUt, elin pasti\ fin{t, cenuşie.· 

-- Aşezare din secolele IY-V c.n., cu ceramică fină, ccnuşiu-~::-tlhuic, pro
venincl de la vase cu fundul concav spre inelar, cu buze late orizonL:k ~;m ingro
sate si cu s{mtulet în exterior, la baza bnzei, lucrate la roat{t si ar~(' 1111 iform la 
gallw'n-dtră'mi~iu. 'ne asenlCnca, s-a găsit un fragment cu exterior~! alLuriu. dccr>rat 
cu coa:-;te, provenind de la o an1foră bizantin{t, asemăn{ttor cu cel <ll'~-:copl rit în 
aşcz~rea contemporană de pe rîul Vlr1.sia, din staţiunea nr. 41. 

68. Comuna Baloteşti, satul Balotc~tz". punctul "J!argz.nca (Stiu! a satului" 
(41-II-1-D) 

IInediat în marginea satului, pc malul stîng al Cociovaliştei, terasă medic 
cu pant{t relativ clomoal{t. Suprafaţa: circa 4 ha. 

- Aşezare neolitică, cultura Gumelniţa. Este situat{t pc un mamclon, în 
partea vc:-;t ică a staţ iunii, către sat. Ceramica conţine pica vă de cereale usca te, 
este bine frămîntat{t şi arsă galben-cărămiziu, decorată cu măturica în exterior 
şi lustruită în interior (Pl. II, 6). 

- Aşezare elin epoca bronzului, ce suprapune aşezarea guml·ln iţean{t, înt in
zîndu-sc şi ~prc E, pc terasa cu pantă domoală unele au fost sesiza te urme mai rare 
de locuirc, respecti\· cîteva complexe deranjate, cu mult chirpici şi ccramiet m{l

runţită. Jlaterialul ccra1nic era din pastă: cu pleavă şi nisip cu bobul fin, m;t i ~la b 
frămîntată decît cea neolitică, arsă la negru-gftlbui în exterior ~i negru în intnior 
(Pl. V, 7); cu pictricclc rare, avînd aspect, fin, arsă cenuşiu-negricios (!)!. V, 
.I); cu multe pictricclc, galben-cărămizie (Pl. V, 3); cu mult nisip, maronie
negricioasă (Pl. V, 5); c~1 ciolmri pisate, majoritatea fragmentelor din speciile 
enunţate fiind dccorate cu n1ăturica, cu brîu alveolat adăugat sau cu butoni cilin
drici ( ]Jl. V, 2). 

69. Comuna Balotcşti, satul Balotcşh (41-Il-1-E) 
La 800 m pc direcţia E de marginea satului, între pădurea Paşcan i ~ i Coc io

valiştea. pe un bot de terasă format la confluenţa rîului cu o vale aflmnUt. Supra
fata: 12 ha. 

' - Aşezare din epoca bronzului timpuriu, cultura Glina III, documl·ntatrt 
cert prin prezenţa {ragm('ntclor <ll' ,-a~~e din pasUt cu ni;.;ip şi pidricdL·, lkcCJratl' 
sub buza verticală cu g:wri-butoni. 

-- Aşezare din epDca hronzlllni mijlociu, cultura Tl'i, faza ru~~). Cii matt-rial 
bogat con.stînd din fragmente de Ct'scutc si boluri din tJast:l fină, neagrtt, dccoratc . , ' ' \ 

prin Insiruire si împunsături succesive cu mot in' spiralice ( J>l. r ', 10) :-~:w cu triun-
ghiuri haşurate (Pl. V. 17 ). În cîteva caz1.1ri, decorul geometric a f(l_-,t aplictt şi 
pe buza vaselor. Pc vasele nedecorate, din pasCt fin{l, tortiţele ponH'~C d" :;ul> lntz_a 
,·asului (Pl. V, 7). Ccramica Jin pastă cu pictriccle sau nisip (a:,pr;t.), w:gn
cioasă, e:-;te dccorată în majoritatea cazurilor cu rntl.turica, Ia can· ::(· a~.ociaz:'"i' 
imprcsiunile rotunde, în exteriorul lmzei (l)l. V, (j ), tort iţele false n·rt ica 1t- :-:au 
brîul alveolat (Pl. V, 8). Lneori, sub buza alveolată, în exterior, s-a ad:lllgat-
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miiH'r<'u de fwr: 1 punclt!l -t 1, 2 punctul 75, 

B 
\1 1' 11: ) ..., ~~-· t>l<-lc 1\. \.; ."<. Turt:'t dP 
pundul 52. 4 ~fl. S pundnl (ti\ 7 punctul 7S. 

Ull brÎU dt• ~hl'llll'lll';t ah·t·olal ( f'/. 1·. ~)}. t:rnll' Llrt' dt• lncuirc ~tlt• a~l'Z~hÎior din 
epoca bronzului apar şi pt· malul vt·:-;tic al 'ilct·ki. 

- .\~~·zan· din st•cokk Il -1 Î.t·.n .. Ct' ~upr:q'tllW ;:~t·z;"trik <'pC'cii lq-(1l1ztdui 
şi cstt- data!:\ cn ;tjuttJrtll tmui fr;t.~lllt'llt di11 p:bL-t lint1. n·nu~in-g-:·tii)ui,·. r,·pn·J.t·n
tind o imita~it· locaL"t dup;"t CllJWit· dl'}i,·n,· (/'/. 1·1. l)). 

~ - A~~·l.art· di11 :->t'coh·lt· Il ~III c.tl., CI' :-,ltpraptm·· paq ial a1i<'1.:1rik <tllltTi

oan·. dar centrult~i d·· grcutatt~ ~{· :tfL"t c:'Un· r;h:tritnl staţiunii. cu materiale eera-
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m.i~' ho.~ale, printr,• care se disting cele din pa,:-;tă zgnmţuroa<t. n·nu~l<', Jucr;tL"'t 
L. i ·,·tt:'t, şi fragtn\·ntck dn ~unfor;'l. 

-- Aşt•zarc din secolul al X-lea, C!' suprapune a~l·zarca din sccolclt· IJ- -III 
,· .. t ~-au recoltat fragmente de oale din pastft a-,pr:t, cu inllTiorul negru ~icxtcric
I·ul c:trfuniziu-maroniu, decoralc cu lwnzi de striuri orizontale si în val. 

' 
70. Com•tna JJotJ.rtt I·Us/·(·i-111

, .•;.tful Ct'iciulafi (41-XX.VIl-2-A) 
De o parte şi de alta a ~<hell'i Ct' travl·rs<·az:t rîul peste barajul nr. 16 ~i m<T~t· 

-spr·' X, în p;tdurca Pa~cani, lll' malul sti11,~. înalt, al Cociovali~ki. :Suprafaţa: 
c i r ._: 3. 2 , 5 ha . 

-- Aşc~z:Ht' din <'p:>ct i>ron1.:..llui. D~ pc suprafaţa ci s-au I'!'Collat fragmC'nk 
lu;;·_:·uik d~ va->t', arsl' la ne<ru in interior !;>i cenuşiu In exterior, din pasU'1 fin:t. 
D~ î.~em·~n·-~:l, CÎt~~V;t fLtgmenk din p:.1st:l aspr;t, majoritatea din past:t conţinînd 
cin·:_,,_u-i pi->:tle, d ·~:t>Ltt~ cu bria neted ori alveolat sau cu m:tturica. 

71. Co·n·t·u .l[JPd Vlisit'i, stfttl Cââu!:rtr· (-ti-XX.\'If-2-D) 
La~ de c:)lţnl ~\T al salulni şi la 7.10 m J>l' dirl·cţia E dt· b ~os!·aua ce· merge 

in ~r{tdurea Paşcani. Pc m:dul stin~ al Cociovali~tt-i, tnastt cu pant;t domoal{t ~·prc 
ve<ul staţiunii, c{ttre o ,·ale cu ap;t, p<'ntru ca sprl· est an·asta s:t aih:t- spre 
o \'·ale sc:::attt-aspl·ct (h• bot (il- tcras:t. SupraLtţa: circa 5 ha. 

- Aşez:tre din epoca hronznlni, cultura Tl·i, concentrat:t mai alt·s pc l1otul 
d1: -_ ·ra-;ă din rth:trit,unde ar:tturile dcctnat,_· au scos, dl· pc o s11prafaţ;t mic{t, o can
tit:t.~·~ aprcciabiltt de fragmente ccramicc ~i chirpici. Prcdomi1d pasta cu ciolmri 
pi-;·ttc, cLxoraU cu batoni amph-;aţi oblic 1w nm;hnl vasului sau cn brîu ah·colat 
<>h;inut prin s~gm ·ntarea ktz··i-IL_ Va-;dc an fnndnl plat sau profilat c{ttrc inelar ~i 
cm·t1ul glohalar. A,·înd în \'('lkfL' caractcri~ticilt• materialului descoperit cn·dcm 
ci .:tşe1.area acca..;ta s-ar putea data mai preei..; în faza final:t a culturii Tci. 

72. Cont'tn.l Jf o.rr.c V lâsr·ci, satul Câcr'ul:r{r· ( -t I-XX \.11-2-C) 

La N de sat, în nrtrginea \'(~stiC:t a p;Hlurii Pa~cani, tl·raS:t înaltft cu p;mta 
:m_·,·:i~. }W malul sting al ('rJciO\·ali~t··i. ~upr;tfa1_a: circa 2,5 ha. 

- Aşezare din secolul al X-It-a. )),· pc supraLtţa l'i :-.-an rccolt;tt nn fra~nwnt 
ti. :Otp:t din fier şi ceramic:t ,:-;pt•cifictt !kcor;lttt cn :--;triuri orizontah- ~i in ,-;d. 

73. Comull:l Jfo.lrcl Vl:lsr't·r', s,rtul C'âcJ.nl,rfi (41-X.X.Vfi-2-1>) 
La~ de sat, între marginea l'stictt a p.~tdurii Pa~rani ~i call'a fl·rattt BucurC'~ti

~!H-!OV, teras:t înalttt cu pant:t Jw•dit· pt· malul stîng al Cocio,·ali*tei. ~uprafaţa: 
ci~ _ l 4 , 5 ha . · 

-- Aşezare din epoca hronJ.tdtti, sil11aL\ in parlt·a ,-L·stidt a st;qiunii. pl' o 
~u: :-~tfaţ;L d~ 150 x 150 m, paraldft etl drumul din margint·a p;t<Jurii. P~· ar:\t11r:t s-a 
o·--:.,~tatat o mare cantitate de chirpici ce p:t-;lrl·aztt nrnwk nuil'll'lor, do,·;tcL~t a dis
}J;;_::ţi<·i <'i prin incendiu. În ciuda proporţil·i mari a chirpiciului, fragmcntdc n·r;t
n::. _. sinl rare (din past:t Ctt ciolmri pi-;;dt', lucrat:t nt mina ~i (lt-coraUt etl J,rîn al
y·.<at). indiciu C:t ast.•zarea nu ftht'sc 1)n·a mult timn locuit;!. 

' . 
-- As:·zan~ din St'Colt-le 1 r -11 I l'.ll. - la l':->t dt• asl'zan·a din l'i)O(';l l·ronzu-. ' 

it:~. pin:~t la calca feratrt --ocupind ~i panla l<·rasei. ~-au n~coltat fragm,·nh' de,-~~-
~~- lucrate cu mîna, din pa..;t:t cn ciohuri pi..;ak ~i pil'tricl'k; lucrall' la r~,at:1, dm 
p.-L-.t.i fină, aspr:t san zgrunţuroa-;tt, cenu~i(·, decorat(' cu striuri, pro\-('111\Hl de la 
c:ir~i. strttchini şi vas(' d<~ pro,·izii. JHt•cum şi doutt toarte C:tr:unizii (una l.tt:t, pron·
n~{'Vl de la o amfortt, cealalU rotundtt, de la o amforcttt). 

--Aşezare din secolele IX-X, ce suprapune aş<•f.al'l'a din sc·cokk II _ll~ 
e.c< . insă continu:t si la E dr· ctlr~a fcrat:t. Fr;.t~m;·nt!·k dr· o:dL' (kcoratt' cu strmn 
in 'x·nzi paralele sa{t în val. intL·r=--(~dalf', î~i g:·b(':-.C an;dogii in a~<·zan·a B:uwasa
~d.~1~ de pe rîul Colentina. 
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74. Comzm!l J!oara Vlăsiei, satul JJoara Vlăsz'C'i (41-XX\'II-1-A) 
. Î~tr~ că tunul \'l~1sia şi prHlurea Snrlari, terasă înalUt pc malul ~t ing al Cccio

Yallştei. Suprafaţa: circa 4,5 ha. 
- Aşezare din secolele II-lll c.n., ce prttnmdc spre E în pădure, tmd·_' în 

rupturile malurilor s-a constatat prezenţa unor resturi de lccuire. 

75. Comuna Gruiu, satul Lz"ftia (~tl-XX\'-2-A) 

La 750 m SV de podul peste Cociovaliştca al Ş05clci .\loara \'l{t:-;ici-Lipia, 
pc direcţia 60° E~E - 240° \'S\', ~i 250 m E de limita tcritcrial-administr;niYrt 
dintre commwle :\loara V1rtsici şi Cruiu. Tt'ras{t înaltrt cu panta abrupt?i ~cgmt·ntată 
de YÎlccle sccate, pe malul drept al rîului. Suprafaţa: circa 5 ha. 

- Aşezare din epoca l)ronzului, cnltnra Tci, situată în centrul staţiunii, 
între dou{t \'Îlccle, zonrt în care locuinţele (pete r.cgricioase cu di;~n:ctrul ele ;lpro
ximativ 10 m) erau cli~.puse pc 1111 şir raralcl cu muchia tera~;ci, la 15-20 m dis
tanţă de aCl'asta. S-au recoltat CÎtt'Ya fr;1~~mente din pastrt finrt ce ccnţinea in can
titate micrt plca\'ă şi nisip, arse oxid;mi şi dccorate cu m{tturica (J>l. Vi . .3). 
Cele mai Inul te dintre rccipicntc indic{t folosirea ca degresant fie a nisipulu i, fie 
a pietricelelor. Decorul consta din striuri realizate cu măturica, impresinni rotun
de în zig-zag, către buza vasului ( 1 >!. T • J, :/), butoni mici, l)rîn ah·cola t obţinut 
prin segmentarea Luzei (Pl. VI, 1) ori adflllgat sub buză ( J>l. VI, 2) .. 

- Aşezare din secolele IV- V 1 c .n .. re suprapune aşczan'a din epoca llron
zului, dar este conccntrat~1 în partea vestică a staţiunii, mai ales pe malul drept, 
cu pantă domoală, al unei vîlcele sccatc. În privinţa materialelor recoltate cnumc
rrun: la grupa ceramică fină, lucrat~1 la roată, funduri inelarc, de culoare cenuşie 
sau cărătnizic (Pl. VII, .1); la grupa zgrunţurcasă, cenuşie, fur.durilc uşor conca
\'l' de oale; la grupa aspră, cenuşie, un vas de provizii decorat cu benzi de striuri 
paralele şi în val, prccmn şi alte fragmente de vase cu pereţii mai groşi; la grupa 
aspră, maronie, cărămizie sau negricioasă, fundurile lucrate la roată sînt groase 
la unele rccipicnte, iar la altele p< reţii corpului sînt subţiri şi decora ţi cu striuri 
grupate cîte două (J>l. T'l/1, 2). 

76. Comuna Gr·uiu, satul Lipia (41-XXY-2-B) 
La 300 m V de podul peste Cocio\'aliştca al şoselei :Moara Ylăsiei-Lipia, ::ot 

de terasă înaltă cu pantrt abn1ptă pc malul drept al rîului, între dourt YÎlct>h ~c
ca te. Suprafaţa: circa 1 ha. 

- Aşezare din epoca l>ronzului ce ocupă o fîşie de circa 25 m l[tţime, pe pla
toul tcrasci unde s-au oh-n\'at si cÎte\ a resturi ale unor locuinte deranJ· a te. :-;-au ' , ' 
recoltat cîteva fragmente din pasirl cu: pleavă, arsă nrgricios; pastă cu rictricck 
dccorat:t cu brîu alveolat adrlllgat şi cu măturica; cioburi pisate - un fravn:rnt 
din corpul unui \'as ce p{tstreazrt lmtonul orizcntal lat. 

77. Connma Gruiu, sLitul L1}1:a, punctul "La Pod, 1" (41-XXY-2-C) 
Pc stînga şo~elci ~loara Vl;tsiei-Lipia, bot de tcras{l înaltă pc malul 1::-:nt 

al Cociovaliştci. Suprafu.ţa: circa 1 ha. 
-- Aşezare elin ~ccolclc II-lll c.n., de pc suprafaţa căreia, pc lîngă nra

mica auiohtcn;t ct:nc:-;cnU'i în litcr~.t~Ira de ~pccialitatc, s-:1 g{t~it ~i un frapl1•:nt 
din pas1:1 aspră, gall~cn-c:tr;tmizie, p:·o\'cniEd de la un 'as c...k import. 

'iS. Comwza Grut·u, satul Lipia, punctul "La Pod, Il" (41-XXY-2-D) 
Pc dreapta şo~clci Moara Vlăsici-Lipia, bot de tcras~t înaltrt pc malul ''~d

vestic al lacului Căld;Iruşanj; delimitat pe latura sudidt de o vale adîncrt. S11~ :ra
fata: circa 4 ha. 

' - Asezare din epoca bronzului, amplasaHi. în colţul de NV al staţiunii. ( {1-

trc sosea. S-au recoltat cîteva fragmente dintr-o past:1 ce conţine pleavă avînd '-'X-
' 
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P lcm,,a IX. Ceramic;:'t din scco le'e IX - _- l - 4 pun ctul G, 5 - R pu nctul 4~ . 

t eri ornl t('l ! ni ş i mijlocul perete lui negru, unul din c1c fiind d coral cu mătur ica . 
Ace laş i d cco - ~~-a cons ta tat ş.i p e fr agm ente ele va~e , modclatc din pas trt cu n i ip , 
pietricelc (Pl. 1 J , 9 ) . au c ioburi p isa i l' . 

Un fra{"mcnt din pastă cu pict r iccle ' ra decorat cu un -,ir oriz ntal c1 lmprc
iun i l'l'a li zate cu bc ti ţrasu l. 

• M ' 
şczare dac ică el in ccol le ll - I i. c .n., i tuaEt in ex tremitatea nord-

est ic ă a botul u i de tcrasrt, dar ş i pc lat ura estică a acestuia. mint im un fragment 
lin corpul unei fr uc t icre d in pastă cenuş iu-n e •r ic io' :-; ă, modclat~t cu m în;~_, prec um 
,i cîteva fragm ente de la o amfo ră f' lcnistic{t. 
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-- .:\~t·zarc din ~ccolde JX- X ('.11., n· ocur:t btma ~talic~t înaltă a staţi·,-..;L~i, 
c{ttre valea aflucnt{t, fiind documcntat~1 prin material n·ramic caracteri~tic (Pl. 
V/11, i). 

-- Aşezare fcudal:t ---pc latura e~tict1 a ~taţiunii. 

79. Co11l'ltlla Gr/11·11, satul L1'jia (41-XX \'-2-E) 
La 900 m })l' uircq ia E de la SOS(';ll!(l ~d(;;l]a Yl:t~ici-Li]>i;t ~i 600 m N tJf ~~0-

, ' ' 
scaua \loara YL"tsit·i-Crădi~tt'a, l>ot de 1lTa::{t înaltft JT malul ::l1<lic al lacului {'rtl-
dăru~ani, pc stînga ~oscki d'itre st;tţia ).fl'tco. :--;uprafaţa: circa 3 ha. 

Aşt·zarc dacic{t din st·coldc li III e.n .. '\r:durill' adînci dcranja~t·rft c,m
ph·:\.ck dt• pc ~uprafaţa c{trora s-a recoltat matnial n·r;unic din toatt· catq.''·:·iile 
CllllO~Cllll', JWlltru ;t(t•;t:.;tă \T\'IlH'. 

XO. Lolllttlla (J'ruiu sa/ul L1}1·a, jtotc!ul , .. \lu/1-.t .llt'ho" (41-XX\'-2-F) 
Lt (>00 m :\ de satul Crr-~.diştea, pt· tcn·md undt· estt· ;tmplasată staţia L: ... ti

tutului de .\ktcoro]ogit· ~i Hidro1ogie Băn•·as;J. Boi <k tl'ra::ft 1nal1{t, mult ah:::~·~it 
pc malul sudic al lacului C;ddăruşani, dc1imit;tt 1a S de o Yale cu ap~t. fiitl'l -:.m 
exccknt punct <k ohstTY;lţie asupra zonei inccnjtll-;tt<;arc. Suprafaţa: circa 3,5 !:a. 
t ·rmclc de locuin' se afLi pe platoul 1l·rast·i. re o fî~ie de 50-75 m lftţime. 

- - Aşezare din q>oca brcnzulu i33 . Cer am ica, de culcare negricioa~r1 ren
ţine in pastă p1caY;'; (unele fragm('ntc fiiwl dt'corat•· cu m~tturica) ~an pk;:vă 
~i concrctiuni calcaroase. S-au recoltat ~i fratnHnte de \a~-e din 1:-a:-:t:- cu , ' ) "-· 

pict ricck, dccorată cu mttturica. 
--- Asezare din secole](• Y --VI c .n. Fragnwnicle de 

aspră, lucr~tc la roata rapidă şi ar~c ncgricio~, an pereţii 
cn st ri11ri simple sau în lwnzi. 

oale-borcan, din r-;~.::.t;l 
subt iri si sînt d• (J·7 att:: 

' ' 

-- Aşczan: din secolele JX- X, ce suprap1mc aşczărilc anterioare, rr mar
cîndu-~e prin fragmente de oale-borcan cu buza îngro~ată, dccorate cu bnuJ ~.ri
zontak ~i în Ya]. 

Fra~nwntc ClT;mJicl' ft·tHlak. 

S 1. (·om una L'rc!dl·.~lt'.r, sulul (;n;(/i'~·tca, ftnidul ,.LLl _\' tit' t'011acul 1Iu.~: '.F~t
dorLtcl:c ('onst.mhn ;1· Ustrila . ...,J. l-llltn'" (41-::\Xl\'-1-i\) 

Bot ck tcra<i pc malul q:dic al iandui Cfddftnl~ani, delimitat de \'alea Cea
da de ]a cl';lir ~J1l"t' \'şi de() alttt Yikta ~('Ct.tlrl ('(' pfdruuk în :-at. :-;pre E. ~"J>I:l.
tala: circa .~ •. ') ll;l. 

' -- A~czan· din l pcca brcnZlllni, cu fJ:lglllLllll' nramicl' din rastă Cll -r.:~.)p, 
sau cu ciolmri pi~atl·, dt·cor;ttl' cu 1 ut•ui < ri cn hiu ahcclat. 

--- .A~t·zarv din ~ l'Coldt' Y --- \' l t'. n. F1 ap1H n t ,. de oale din pa::- t ft cu pictJ >~'le, 
lucratfl ]a roata rapid:!, cu pereţii grc~i. :n:-;\ marcniu. Pl' malul \T~tic ~:] \·r1ii 
Coada dl' la Ceair :-;-;m gf1~it fr;tgm(;ntc rfuf:mizii, mai ~ubţiri, din :-ccohd al 
V 1-lea t' .n . 

-- A~czarc feudală- Yatra \TC}H' :1 ~atului, situatft 111;1i ah·s 1~c n:.dul 
vestic al \\iii Coada de la Ccair. .Act>asta ~;llptapmwa ::-:pre ~ a~czările ant iu llin 
punctul "La Ccair" şi t·stc suprapo<t ~prc S şi E dt· actualele go:-:pcdru·ii. 

82. Comuna Grâdiştr,r, Stditl r;râth;;lr~r. ţ-lf1,'Cilll ,,l.a .\'}:' de Pn'n:/·Ji~-/~ 
(41-XXlV-1-B) 

Bot de lt'ra<t ~ituat la \E tk dr.dina Prim:1ri(·i, delimitat la E de o \;~._ta~ 
pe mallll sudic, Îna]t a] ]anJlt:i C;dd:wtlU~alJi. 

-- Aş··;.an· din epoca bronzului, cultura Tt·i, din care mcnţionfun un fr&~;..····.•_nt 
din partea :-upninar:wt a unui Yas modelat Jin pa~t;t rn pil'tricck ~i decorat n.t ,;~~ut~ 
brîuri ain ola It', paralele, ~mplasate ~ub huz:1. 

"\~t:;.an· din ~t·cokk Jl--- J î.c.n. Supraf~qa: c1rra 1,5 ha. 
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Staţiunile depistate sînt ~ituate în special ling{t cur~ul apt·lur, ocupînd in 
tt-rt·n o fî~ic a c[trei Ir1tinw Yariază intre 25 şi 100 m de-a lu11pd m11chit·i tcra~·ci, 
amplasată de n·gul{t JH' platou, precum ţi pe pantelc mai p<;\·irnit<' ~au mai do
m o a le ( Pl. 1 . ) . 

E:xi~t:t zone pt' malurill' CocioYali~tci, \'l[tsit'i şi Snago' ului undl' urrnelt· :-;înt 
aproape continue, cn grt'u putîndn-sc face deos('hin~a întn· o ~taţim](' ~au alta, 
adoptindu-se în an·st(· situ~tţii criteriul cronologic. In celelalte cazuri, distallţa 
dintre staţiuni nu t•stc pn·a mare, oscilînd Î1Jtre 200 ~i 1 000 m, intl'rY;tl in c1n· 
pignwntaţia caractcristic{t ~i urnwk matcriall' lipsesc. 

Aşezărilc par a an·a un caracter modest, pentru majoritatea ~"pccilor suprin
~\·, judecînd după calitatea resturilor :-;coase la suprafaţ[t de c{lirl' ;ll:durik adînci. 
:\1 a tcria lul arheologic recoltat const {t aproape in C'xclusiYi ta 1t' din fr;lt:lll\'11 tl' CtTa

min~ de mici dimensiuni, ;n ind suprafaţa corodatrt, datorit:t diftTt·rtţtlur dt' tcm
pl'rat ur{l şi umiditate la care au fost supuse prin antrenan·;1 lor Ţ"ll'llll<lllt·nt{t in 
cadrul stratului aral>il, in timpul multiplelor operaţii de pn·~;\tirc a solului, C),;T

ctttatc de-a lungul anilor. Ct'le mai multl' fragmente sînt f{nă dl cor, pn)\ cnind din 
corpul vaselor. 

Din punct de \·rderl' nctwlogic, în cdt· ,\2 ~t:1ţiuni prezentate aYcm 1:12 a~('
z{'u·i datînd din: 

t"JKC<l neolitic{\, cultura Cunwlniţa- 2 
epoca bronzului ... _.=;i2, din c~1rc cultura (~}in;-t 11 I S; cultura Tt·i-

10 ~i 37 pc care am tzitat <""t k incadr{ml cultural, a\'Înd in vcdtTC mica Y:nictate 
de fra~mcntl' n·rJmic(', mai alcs a ckccndui, insistind din acc:-:t motiY }lt' de~crie
r( a caracteristicilor pastci. 

A"înd în n·d('l\' ct1 fr;Iţ:.l11l'lltl'1l· pru,int;""t :t~cm:u~:lt i cu n::..tu-ialc inctdrak 
cert în cnltura Tl'i. precum ~i faptul c;""t intreaga Cîmpie a ~ll~!~,u\·nlui face parte 
din lcag{mul act'stt·i cuhuria~ cn dcm ctt cck mai mulic dintre cde .17 <.k aşez;tri 
îi pot fi atriLuik. · 

-- Hall:-;talt -- 1, ~itt,;tl{t pc riul lalcmiţa. 

-- Lati·nc -- 1S, din can·: sc·colclc 111-11 Î.c.n. -· 1; S\'colck 11-1 i.c.n. 
l:l st ='Ccolul l i.t·.n. -·· 2. 

' 
)likninll al erei noa:-;trc ·-- (~.'\. astf<'l: sccoklc lf-111 -- 18; sccoklc ll-

1 \' --·· 1; srcoldc lI l-1 \' - . 5; ~ccolul ~d l \'-lea -· .1; sccokk l \·-V -···· 5; secolul 
al \c-Ica-- 3; ~ccol<·k 1\·-\'r 1; :'t'cokk \·-\'1 -· Y: '-:t'colul al \'1-l,·a ·- 4; 
secolele VI-\'11- J; ~~Tolul al \'II-lea-- 1; ~ecolck IX-X-· X; st·colul al 
X-lea - -· 4. 

Perioada f( udală -- 16 aSt·z;-tri a c-tr<;r corolJOLlll' cn izyp;ndC' :-crise 
~i cartografiCL· ~de t"pocii o ,·om fac;· într-o lucrar(' viitc;1n·. 

Ne exprim:m1 SJHTanţa. că ]ucr[irik ce :-v \ or r·xecuta \ ur :-ccatl' b i\·cală noi 
a~czări, mai ak:-; pc intcrfluvii, ~i Yor contribui la l{unurirt'a mwr ao..:p·c1t· in legă
tur:t CU ct•lc uescopcrite prin n·rccL-tri de <nprafaţ{t. 
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Note 

1 Î"rt h';Tn am fost însoţită de studenţii: Căpiţă Carol, Toadcr Alexandru Dan, Stan Gal)l·icl, Zaharia 

Paul Daniel, Opriş I. Ioan şi Muller Florin de la Facultatea de Istorie-Filozofie din Bucureşti, 

aflaţi în practică, precum şi ele cîţi·•a ek,,i de la şcolile generale din Baloteşti; Ci.olpani, 

Corbeanca, (;rniu şi Periş, cărora le mulţumesc pentru colaborare. 
2 C.!. I .ahovari, C. T. Brătiann şi Gr.C Toci !eseu, ,1J arc le dicţionar gcogr:zjir al l.'omân it:i, "J"(Jl. 1 

llucnreşti, l89S, p. 219. 

:l Yintil:"t l\·lihr1ilescu, l"lăsia şi Jfostiştea, Bucureşti, 1925, p, 3-GS. 

" Cr. J\,~c:a ~i colah., Ccomorjologie, Bucure~ti, 1976, p. 173 - 175. 
5 \~iuti]~ Jllhttilescu, op. cit., l"4"'ig. 12-1.1. 

G * "' "' I>ic{ionar de istorie veche a României, Bucurc·~ti, 1976, p. 61S. 
7 Cc,dificarL' după Al. Păunescu, P. Sadurschi, Y. Chirici't, R<pcrtnriul arhcrlogic a! j!tdc(ufui flofo;<;ani, 

/OI. r, Bucureşti, p. 1~. 

3 CL Cl!~al pentru t"<acuarea excesului de umiditate. 
9 I.a detnminarea cronologidt şi culturală a materialelor am fc•st ajutatii de dr. Y:1sile Iloroneanţ, 

dr. Eugen Comşa, dr. Sebastian ::\Iorintz, dr. (~!wor;{IW Bichir ~·i dr. ~td:t!1 O!tc3.nu, cărora 

It- !llulţumesc pentru sugestiile şi precizările făcute. 

10 l't·r1tru prescurtare am introdus termenul de pa:-;ti't aspră ,.la pipăit" pentru o specie ceramici'l 

<nîrHl în compoziţie o mare cantitate de nisip cu bobul mijlociu, bine frămîntatrt şi arsă, 

intilnită ele noi atît în aşezărilc din epoca bronzului, cit şi în mileniul 1 al erei noastre. Frag

IIH'lltclc ccramice din epoca bronzului an în marca lor majorit::~.tc angoba clistrusl;, pereţi 

mi"icinindu-sc Îll continuare, aceasta fiinu mai stabilă la cele din mileniul I e.n. 

11 Cl'l~ canal principal pentru evacuarea excesului de umiditate. 

1:! .:\f;ugarl'ta. Constanti11iu şi Panait r. Panait, O a;;r;ure fcudală timpilrie la lJăncasc~-.')at, in CAB, 

ll l!J65, p. 122, Fig. 40--t,G. 
1:; Jknul!lirea .,(·chc a acestui sector al lacului, în dreptul satelor Brătulcşti şi Cocioc, era Yaka 

Tutunantl, .,('Zi G.T. Lah<rlari, C'.I. Brătianu şi Gr. C. Tocilescu, op. ât., vol. 1, 1898, p. 

(J.)4 !;'i 'tol. I 1, 1899, p. 542. 

14 \·asik B(lrorwanţ, Cercetările arheologice privind c11ltura Tci de la Chitila-Cărămidărie,. in CAB, 

111, I!JSl, p. 197. 
1:i \-aleriu Lcahu, .\ăpăturile arheologice de la Căţc!tt Sou, în CAD, li, 1965, p. 28-41, Fig. 16. 

16 .\lioara Turcu, Gcto-dacii din CÎmpia }\1~tnfcnici, Bucureşti, 1971), 1'1. ::\.::\. Ill, .1. 

1 7 I<.an Horaţiu Cri~an, Ccramica gt:!o-dacicii, Bucureşti, 1961J, l'l. LI, 1/. 

1~ Clworghe Bichir, (;cto-dacii din .\fzmtcnia în epoca romană, Bncure~ti, l9X4, 1'1. ::\.:'\.YI, 10. 
1\l ldt'lll, 1'1. ::\.:'\.\"1, 5. 

:!o Dan (;b. Teodor, Tn·itoriul est-carpatic în veacurile l' -XI e.11., Ia~i. 11J7.S, p. 221, Fig. 62, nr, 4-5. 

:!1 Ioan Horaţiu Cri~;mn, op, cit., Pl. LXXXIX, 3. 

:!:! Între satele Corbeanca şi Balote~ti, acesta se numea Yalea Călugi"nului; ·•ezi C .l. Laho'tari, C.I. 

Brătianu ~1 (;r.C. Tocilescu, op. rit., voi. II, 1899, p. 634-635 ~ivoi. Y, 1902, p. 95. 
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:J:; \ 1'7.Î .:;i Gheorghe Bichir, of'· cit., p .. 12 şi nrm., Pl. XX V[f. 

!4 Margareta C'on:-;tantinin şi l'anait r. Panait, op. cit., p. 116, Fig . .l6,J. 

~:; Mioara Tu reu. Cercchiri arhcolo~ice la l?mgadiru, în CAB, III, 19~ 1, p. 46, l'I. Il 1, 9. 

Z8 Denumire desfiinţatft prin contopirea lui cu satul Balotcşti. 

2 ~ (~.I. Ldw·,ari, C.I. Brătianu şi (~r.C. Tocilescu, r'f!· rit., voi. n·, 1901, p. 7."U şi 'Jol. Y, 
J!J02, p. :no. 

211 Informaţii privind existenţa unei a~wziiri dacice în zona .,La :\isipărie" mi-au fost oferite cu am 

în urmii de ciHre arheolognl Cristina Crăciun. 

:u Valeriu l.eahu, 5)ăpâtllri!c arltcolor;icc de la Otope11i, în Bucureşti, VI, 19o~. pp. 27-41. 
31> Pin[t in anul 1981 s-a numit ~loara Săracrt. 

3L Vasile Horoneauţ, op. cit. 'p. 200, alin . .î. 
32 Margareta Constantiniu şi l'anait 1. Panait, op. cit., p. 121, Fig . .19,6. 

n La r[ts?'trit de staţiunea semnalati de noi, în punctul "La Ceair", este o aşezare dacic[t din seco

lele lJ --f î.c.n .. Gt!·c suprapune in partea de est aşez<'iri din epoca lmm7.ului (culturile Glina 

][[şi Tei1, cercetate prin s?'tplturi !le sondaj in anii 1971 ~i 1!177; ·rezi George Trohani, Anca 

P?'tunescu şi Li·1iu Pctculcscu, .'iâpăturile al'lzcolo~ice efectuate de J.fw:cul de Istorie al Repu

blicz:i 5iol ialiste România 1969- 1973, in \Iul.etd ~aţion:tl, f, Bncn1c~ti, 1974, p. 290; Augustin 

Ulanici şi George Trohani, in Cerct·Utri arheolo~iC(', \Il H.SH., 1, 1<J7.1, pp. 77- 100; id em în 

Cercetări arheologice, Mll{SH., Iri, l<J79, pp. <) -26. :\InlţniHcsc d-lni GeorgcTrohani pentru 

amabilitatea cn care mi-a pus la dispoziţie matnialul C('ramic recoltat din aceste săpături. 

1-1 VJ.lPriu I.eahu, Cultura Tci, Bncur('şti, f.a., p. 24. 
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Recherches archeologiques de surface 
au nord du Secteur agricole d'llfov 

RESCl\IE 

VASII.IC.-1 S..J_::nu 

Cct OU\Tagc prescnk les resultat:-; des rcchcrchcs archcologiqucs pan idlcs 
de surf ace cffcctuees aux annee~ 1986 ct 1987, du cote nord du Scctcm· Agrjcole 
d'I lfo\', rccherchcs rcndues neccs-:aires par 1 'a \'is demande ;\ l'Off ice de la 1 ):-~:·qT

Ya t ion du pa trimoine cultnrd national dC' la '"ille de Bucarest, ponr les p~ojets 
d'amclioration foncicrc, hyurauliqucs ct piscicoles. La zone ~e sitnc cntrc le:- ccmrs 
ele Ialomiţa au nord ct de Cocio,·ali~tca au sud, du cote nord-est de la plaine c!t· \"l{t

sia du centre ele la Plain~ Roumainc. Y ont etc dcpistces 82 st~îtimb arcL{·olo
giques aYec 152 habitats, datant de l'epoquc ncolitiquc, la culturc dt· Gmnclni~a-

2; de l'Agc du 1Jronzc - 52 (5 ele la culturc de Glina III, 10 de b cult urc c:~· Tei 
ct 37 qu'il est difficile cl'cncadrcr cn l';-;.bsencc d'elements car~i.cteristiqucs ,Jans 
tellc ou tcllc culture; pourtant, par analogic :1\"('C le xnaterid des autrcs hah:~ats, 
encadre~.; aYcc certitude dan:; la culturc ele Tci, tont comrnc parcc qnc la ZOlh ~out 

cntiere fait partie de cctte m(·mc cultnrc, nous pcw;ons quc la plupart des c·..: 37 

peuvent y ctre attrilme . ..;); de l'cpoque de HallsLttt - 1; de l'eroquc de L~·~Z·ne 

- 18 (III·· -Jic siecle av. n.e- 1; II·· -I·· sic·ck a\·.n.e- 15; Jrr sic·clc aY. L {'·-

2); du I n1illenairc --63 (Il" -Ilie siecle- 18; II" -1\Te siecle~-· 1; III'-~\"(' 
siecles- 5; IVc siecle-- 3; IYc -\'c siecle- 5; \'" sit~clc- 3; 1\·,. -\·r·· sic·(·~ 

1; yc -\'le siecle- 9; VIe siecle- 4; VI'· -\'Il" siecle- l; \'Ill ~ieclc - 1; 

IX·' -Xe siecle- 8; xc siecle- 4; ck I'{·p;)quc fec dale- 16. 

Les habitats dccou\-crb ~ont generalt-mclit situes prt.·s ucs conrs d'c~n: rJl·

cupant une bande de terrain large dL~ 25 ~l 100 metrcs qui longc la c·c·tc de L. ·:t·r

rasse, etant de regle placct~ sur le plateau mai . ..: anssi sur les pcnks phh ou r ;ins 
inclinees. Il \'a des zoncs sur les bords des ri\·ic·rcs de CocioYalistca, de YL"t-..:,! d 

~ , 
de SnagoY ou les rcsk:-1 sont prc;-;que continl!L'S; la delimitation cntrc deux ~:a-

tions etant parfois difficile, 011 a aclopte dans de telles situations le critt·rc cli!(•110-

logiquc. Dan~ les autres ca~, la di:::.t~mcc cntre lcsstations \'a ele 200 ~t 1 000 nh·:rc:..:a 
intervalle ou la pigmentat ion caract{·ristiquc ct les tracc~; matcricllcs font dtLt:ut. 

~ous nou:..: proposons de parcourir la surfacc tont entiere, y compris cl'll~ c(
cupee par les forcts, dans l'cspoir de mcttrc an jour de nouYeaux hahitab, sou:-tout 
dans les intcrf}U\'t'S, ce qui contrilmcra ;\ clucider d'autres aspcds d'ordre CUltl:!'cl

chronologiquc <'D rapport a\"CC les UeCOU\'Crtcs rcalisecs grâce aux rcchcrchc~ de 

surf ace. 
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Explication des figures 

Planclte I. La carte des stat ions archeologiqucs. 
Planclze II. Ceramiquc: 1-6 - culh1n' de Gumclniţa ( 1-5, point 22; 6, point 

68), 7 - cult urc de Gl in~ III (point 39), 8- 12 - cult urc de T ci (8- 9, point 
78; 10, point 60; ll-12, point 65) R, Il- silex. 

PlaJZclte III. Ceramiqnc datant ele 1'.\gc du ln·onzt' (l-3, point 31; 4-9, point 33). 
Planclze IV. Cerainiquc de l'Age du bronzc (l-4, point 52; 5-11, point 67). 
Pla11cllc V. (eram iq11e de lÂgc du 1JI ci;ze ( l- 5, point 68), 6- 11 - culture de 

Tci, point 69. 
Plancilc VI. Ceramiquc: 1-4 - cnlttnc de Tci, roint 75; 5-10 - geto-dace 

(5, 6, R, point 40; 7, poi1~t 6CJ; 10, point 60). 
Plancl!c VII. Ceramiquc: Il· -1\··· :-;j(\clcs (1-2, point :'12; 3, point 19; 4, point 

75; S, point 40; 6-7, point 59). 
Planclze VII 1. Ceramiquc: i --2 - les yr -\' I· si re les; 3-7 - les JXc -Xc siecles; 

8 - galcttc de mincrai ck fer: 1, point ~ 1; 2, point 75; 3, point 52; 4-6, 
8, point 60; 7, point /S. 

Planclzc IX. Ce ram iq11c da tant des JX· -Xc sieclcs: 1- -'1, poin t 6; 5-8, point 48. 
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