
Săpături arheologice de salvare la Pantelimon (2004) 

Gh. Mănucu-Ada1neşteanu, 
Dan Cf1păţână. Vasile Boroneanţ, 

Nona Palincaş, Andrei Măgureanu 

ln perioada I I octombrie-13 noie111brie 2004 pc teritoriul 
co111unei Pantelimon �-au Lkslăşurat lucrări arheologice preventive. 

Ele au avut ca obiectiv cercetarea unei zone situate la nord de 
pădurea Pantelimon, la est de bcul omonin1, la sud de şoseaua 
naţională Bucureşti-Constanţa şi în i111ediata vecinătate a ramificaţiei 
dru1nului judeţean spre comuna Cernica. Aici, EURIAL INVEST 
S.A., proprietarul :1ctual al terenului, intenţionează să construiască un
co1nplcx 111ulti!'u111..'.\iun�d :1utu (s/w\\n)()JJJ, sen'ice, p:1rL·:-1ri). Rtmdurilc

de faţă au ca scop punerea în circuitul ştiinţific a principalelor
rezultate ale acestei investigaţii arheologice.

Prezcntan:�1 săpăturii şi istoricul cercetărilor din zon:1 vor fi 
făcute de dr. Ghcor�li\.· \1ă11t1l'u-:\damc�tcanu, rcspu11:-.abilul ştiinţific 

de şantier şi de Jr. \'a�Ile Boroneanţ, colaborator al l\luzeului 
Municipiului Bucureşti. Descoperirile din preistoric ( inclusiv 
desenele obiectelor) - cpoct bronzului şi a fierului :1u fost studiate 
şi vor fi pn:1.c11tdll' de dr. Nu11a J >alincaş, <le la Institutul de 
Arheologic "'Vasile Pârvan" din Bucureşti. Analiza descoperirilor din 
secolele 111-1\' �i \'l-\'11 îi aparţine colegului doctorand Andrei 
Măgurcanu, Jc Lt l11:-.titutul de Arheologic "'V:1:-.ik: Pârvan" din 
Bucureşti. Co111plexele descoperite şi cera111ica din secolele X-XI vor 
fi prezentate de Gheorghe Mănucu-Ada111eşteanu. Descoperirile din 
ultimul intcn·:tl cronologic atestat arheologic, care e şi cel 1nai 
consistent - secolul al X I X-lea - reprezintă aportul colectiv al dr. 
Gheorghe Mănucu-Ada1neşteanu şi dr. Dan Căpăţână, singurul care a 
participat şi la săpăturile arheologice. 

La supra \·cg he rea săpături lor arheologice, curăţarea, trierea şi 
marcarea matcri�1lclor arheologice au mai participat Ovidiu Moţ şi 
Cristian Nestorescu, din cadrul Secţiei de Arheologic de la Muzeul 
Municipiului Bucureşti. 

Documentaţi�1 grafică (copiere planuri �i desene ale obiectelor 
descoperite) se datorează Gcorgi:rnci Duc1nan, desenatoare la Muzeul 
Naţional de Istorie a Ro1nânici �1 lui Cristian Nestorescu, referent de 
specialitate în cadrul Secţiei <le Arheologie de la Muzeul 
Municipiului Uucure�ti. 
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Istoricul cercetărilor (PI. 1)
1

În perioada anilor '50, în partea de bază a carierei de pietrişuri 
şi nisipuri cu sedi1nentare fluvio-lacustră de la Panteli1non 
( descoperirile din paleolitic, care au putut fi localizate, provin numai 
din siturile arheologice nr. 1 şi nr. 2), s-a descoperit o aşchie de silex, 
a cărei fonnă şi tehnică de prelucrare o înscriu în paleoliticul inferior, 
în clactonian2

. De pe n1alul drept al Colentinei, din dreptul satului 
Pantelin1on, provin câteva oase de anin1ale şi un cuţit din silex, care 
ar putea aparţine palco liticului 111ij lociu, respectiv premusterianulu i 
sau chiar 1nusterianului3

. În nisipurile unor cariere aflate la sud de 
actualul con1plex Lebăda, pe partea stângă a râului Colentina, la circa 
9 111 adânci111e, au fost descoperite oase de animale cuaternare4. Din 
zona Panteli1non, probabil tot dintr-o carieră de pietriş, a fost 
recuperat un raclo ar ce poate fi atribuit n1usterianului5

. 

De pe pron1ontoriul situat pe 1nalul drept al râului Colentina 
au fost culese frag111entc cerainice izolate care aparţin neoliticului 
ti1npuriu (situl arheologic nr. 2)6

. 

Prin1ele săpături arheologice din zona co111unei Pantelimon au 
fost efectuate de către dr. Panait I. Panait, în cursul lunii iunie a 
anului 1958 7: locul se află în aval de lacul Panteli1non I, în zona 
stadionului actual Faur, pe partea stângă a şoselei Bucureşti
Panteli111on. Aici, pc o coastă neafectată de cariera de nisip, la circa 
300 111 de şosea şi 150 111 de cursul Colentinci, au fost trasate şapte 
secţiuni. Secţiunile I-IV au tăiat, pe lat, coama dealului. 
Perpendicu Iar pe Secţiunea IV a fost trasată Secţiunea V, iar 
perpendicular pe Secţiunea I, a fost plasată Secţiunea VI. Ultima 
dintre ele, Secţiunea VII, a fost ainplasată perpendicular pe Secţiunile 
II şi IV, în suprafaţa liberă dintre acestea. 

1 Istoricul cercetărilor este întocmit de Gheorghe Mănucu-Adameşteanu şi Vasile 
Boroneant. 
� Nicolăe.scu-Plopşor 1956, p. 12, punctul b; Morintz, Rosetti 1959, p. 13;
Boroneanţ 1981, p. 9.
3 Istoria 1965, p. 20-21; Boroncanţ 1981, p. 11-12; Păunescu 2000, p. 291, punctul 
CXII l.d. 
4 Bichir 1959, p. 823. 
5 Păunescu 2000, p. 291, punctul CXll 1 f 
6 Bichir, op. cil., p. 822. 
7 Din carnetele de săpătură, puse la dispoziţie cu multă amabilitate de autornl 
cercetărilor, prof. dr. Panait I. Panait, prezentăm informaţii despre aceste cercetări 
rămase inedite. Pentru permisiunea de a utiliza datele din cametele sale de teren şi 
pentru sprijinul permanent acordat în timpul realizării documentaţiei privind 
descoperirile din zona comunei Pantelimon, dorim să-i adresăm şi pe această calc, 
mulţumiri. 
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Cele mai vechi descoperiri din acest sit aparţin epocii 
neolitice (locuinţe şi gropi menajere) din perioada de formare a 
culturii Boian8

, faza Bolintineanu (situl arheologic nr. 4)9
. În capătul 

de Nord al Secţiunii IV a fost surprinsă o groapă (C I), tăiată de 
u1nplutura carierei: ea era umplută cu bucăţi mari de chirpic, cărbune, 
fragmente cera1nice. La taluzarea versantului carierei, în capătul de 
Nord al Secţiunii III, a fost surprinsă altă groapă (C 2) în care au fost 
descoperite mai multe fragmente ceramice. Dintre acestea se re1narcă 
un fragment de pahar din pastă fină, cenuşie, cu buza înaltă, puţin 
oblică spre interior. Pe u1năr are o nervură bine pronunţată, urmată de 
alte caneluri paralele. Grosimea peretelui este de 0,5 cm. 

Dintre complexele de locuire, 1nenţionăn1 o locuinţă aflată în 
capătul de Vest al Secţiunii I, parţial afectată de lucrările din carieră. 

Cu ocazia lucrărilor de a1nenajare a 1nalurilor viitorului lac 
Pantelimon II, în cursul anului 1969, au fost descoperite şi urme de 
locuire din cultura Gumelniţa, aparţinând neoliticului dezvoltat10

• 

Epoca bronzului este 1nult 1nai bine reprezentată. Pe 1nalul 
stâng al Co lentinei se cunosc n1atcriale dintr-o aşezare de tip G lina 
(situl arheologic nr. 7)11

• Pe 1nalul drept al râului Colentina, lângă 
fosta fabrică de cără1nidă, situată pe partea dreaptă a drumului care 
duce spre co1nuna Pantelin1on, în cursul cercetărilor de suprafaţă din 
anul 1957, a fost sesizat un strat gros de circa 0,40 1n, cu materiale 
aparţinând culturii Glina (situl arheologic nr. 1 ) 12

• În cursul anului 
1948, în timpul unor cercetări de teren, Eugen Co1nşa a descoperit un 
monnânt cu un schelet chircit, fără inventar, pe care l-a atribuit 
culturii Tei, ipoteză ce pare confinnată prin descoperirea ulterioară a 
unor fragmente cera1nicc din aceeaşi perioadă (situl arheologic nr. 
2)13.

8 Popescu 1959, p. 154. 
9 Comşa 1974, passim; Ursulcscu 2002, p. 90. Pentru noi precizări privi1�d faza 
Bolintineanu, vezi Boroneanţ, Chitila-Fermei, articol aflat în acest volum. 
10 Popescu 1970, p. 460; Ursulcscu, op. cit., p. 125-132. 
11 Morintz, Rosetti, op. cit., p. 22 şi planul general-punctul Pantelimon 19. 
12 Morintz, Rosetti, loc. cit. şi planul general-punctul Pantelimon 20; Bichir, op.cit.,

p. 817 şi fig. 4, 5/1-5.
13 Morintz, Rosetti, op. cit., p. 27 şi planul general-punctele Pantelimon 19-20;
Bichir, op. cit., p. 823. 
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Pentru j1LTioada hallstattiană sunl relevante descoperirile 
likute în anul 1958 de către dr. Panait I. Panait, care a cercetat o 
a�ezare din llallstatt-ul târziu (situl arheologic nr. 4) 14

• În Secţiunea I, 
în capăt u I di nsrnl· \ · l'"-L la -0,25 111 - 0,30 m, au fost dezvelite urinele 
unei locuinţe, 111 u111plutura căreia au fost descoperite bucăţi de 
chirpic, pfunânt ars şi fragn1cntc ccran1ice. Pentru delimitarea ci a fost 
trasată, ?crpcndicular, Sec\iunea VI. 

In Scct it1 lll':1 11 i11rl·� ist răm o situatie ascn1ănătoarc: sub stratul . 
� ' 

de păm:1111 , l'�l·t.il. L·,11L' uscikază între -0, 15 111 - 0,25 111, apare 
nivelul lwllstattian. Pc întreaga suprafaţă a secţiunii se constatft 
prezenţa unui n1atcrial sărăcăcios, ceva mai frccv�nte fiind 
descoperirile ccran1ice de pc porţiunea dinspre Coknt ina. ln 1nijlocul 
secţiunii au lthl ,:2:isill ' bucăţi mari de chirpic, bine ars. 

Un alt bordei, dlbt la circa 25 111 S-E de Scctiunea I, a fost 
observat pc profilu I lăsat de cariera de nisip. Pentru dezvelirea lui a 
fost trasat:1 Scq I u 11L·;1 \·I L L1tf1 de 0,50 1n, perpendiculară pe 1nalu 1 de 
la carier[1: aici a fost surprins pc o lăţin1e de 0,70 m. În profilul 
carierei, bordeiu 1 se observă pe o lungin1e de 2,45 m, partea sa 
inferioară all,î11dl1--.,L' L1 -0.85 111 fată de nivelul actual. Inventarul 

' 

arheologic a lt hl L' .\t rem de sărac, rezumându-se la c�îteva fragmente 
ccran11ce. 

La 2.8) m de capf1tul de N al Secţiunii IV a fost surprinsă o 
groapă cu unn�-llll;trL·k· dimensiuni: 2,00 111 pe profilul de Vest şi 1,80 
111, pe pro li lu I de Lst. Pentru cercetarea integrală a Gr. A 1, a fost 
trasată o caset:-1. sprL' Sud. I n partea superioară au fost descoperite 
bucăţi 1nari de chirpic, supuse unui incendiu foarte puternic. 
Materialul ceratnic aparţine Halstattului: predon1ină ceramica 
cenuşie: alături de c:11-c apare şi cca de culoare roşie.

In Seq1u11L·�1 11 L cu excepţia unei gropi semnalată la 3 m de 
capătul dinspre şosea, 1naterialul ccratnic a fost foarte puţin. 

Din scurta rrczcntare a con1plexelor descoperite şi a 
1natcrialclor arheologice descoperite în unna acestui sondaj, rezultă 
cf1 aici a cxist:1t o mndcstă :1sczarc rurală. 

I 

Accea�i �,t u�q 1c a I tist constată şi cu ocazia sondajului efectuat 
de Mioara Turcu, în cursul anului 1967, pc terasa stângă a Colentinei, 
într-un punct a tlat la circa 700 m est de actualul complex Lebăda 
(situ 1 arheo Io g ic 11r. () ). Tot materialul rezultat din strat - a cărui 
grosin1c oscilează între 0,20 111 0,35 1n - şi din locuinţa cercetată 

f • 
. I � este oarte s�-11·�-1L·:-1L· ll )� 

-··-------------

1
·• PopL'Sl'll. o;) 1 ii . p. I )4.

1
' Turcu 1971, p. 1Jl- 1J�
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Pe un pron1ontoriu învecinat, de pc 1nalul drept al Colcntinei, 
au fost reperate unne de locuire din Hallstatt (situl arheologic nr. 3 ). 

Puţin mai departe, în amonte, lângă fabrica de cărămidă, 
pute1n se1nnala nu1neroase frag1nente cerainice din Latene, din 
secolele II-I î. c. n., descoperite cu diferite ocazii (situl arheologic nr. 
} ) I 6. 

"La Pantcli111on s-au găsit monede ron1ane din vre1nca 
republicei şi a i1nperiului" 

1
7, piese neverificabile astăzi, dar în deplină

concordanţă cu realităţile arheologice din teren. 
Din perioada secolelor li I-IV sunt se1nnalate fragn1ente 

cera1nice izolate şi un monnânt de înhu1naţie, distrus în ti1npul 
lucrărilor de la carieră ( situl arheologic nr. 2) 18. Descoperiri 1nai
variate şi 1nai consistente s-au făcut cu ocazia sondajului efectuat de 
Mioara Turcu în anul 1967 (situl arheologic nr. 6)

19
• 

Cronologic, locuirea din acest punct, nu depăşeşte perioada 
seco Ielelor VI-V li, etapă docu1nentată printr-o locuinţă adâncită (situl 

arheologic nr. 6)20 . 

Cu ocazia lucrărilor de asanare a lacurilor din nordul capitalei, 
în zona Panteli1non II au fost identificate unne de locuire datând din 
feudalismul tin1puriu - secolul al X-lca21 

- perioadă se1nnalată şi prin 

câteva frag1nente cera1nicc descoperite în cursul unor perieghezc 
efectuate de Eugen Co1nşa între 1949-1954, pc teritoriul actual al 

co1nunei Pantelimon (situl arheologic nr. 5). Pc 111alul Colentinei, în 
punctul Panteli1non-spital, a fost localizată o aşezare marcată prin 
concentrarea unnclor pc o suprafaţă con1pactă, nu prin nuclee 
dispersate pe zone întinse (situl arheologic nr. 7)22 . 

La Pantelin1on au fost găsite câteva obiecte arheologice de la 
începutul secolului al XIV-iea� din păcate, nu dispune1n de descrierea 

"obiectelor" şi nu cunoaşte1n 111c1 locul sau condiţiile de 
descoperiren . Pentru secolul al XV-iea este semnalată existenţa unei 

aşezări, a1nplasată pe 111alul drept al Colentinei (situl arheologic nr. 
I )24 _ 

1
" Morintz, Rosetti. ov cit.. p. 29 şi planul general-punctul Pantelimon 20; Bichir, 

op. cit., p. 8 l 7-X22, tig. 2, 3; Turcu 1979, p. 61, punctul 139. 
17 Ionnescu-Gion 1998, p. 9. 
l8s· 1· 

. 
oÎi IC 11r, op. Cil., p. 0- . .

19 Turcu 1971,p.92-93. 
20 T ·. 9'1 9� urcu. op. c 11., p. .1- _ .

21 Popescu, op. cir .. p. 4(>0-46 l. 
22 Constantiniu, Panait 1965, p. 7-8; Panait 1973, p. 23 7, punctul 27 din Tabel. 
23 Istoria 1965, p. 73. 
24 Morintz, Rosetti·, op. cit., planul general-punctul Pantelimon 20: Panait 1971, p. 
240, nota 32 şi p. 241-Pantclimon II. 
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In anul 1969, în cursul lunii iulie, Panait I. Panait a cercetat, 
prin săpături arheologice de salvare, nouă n1orminte de înhu1naţie şi 
n1ai 1nulte co1nplexe de locuire, datate în secolele XVI-XVII25

, despre 
care a presupus că aparţin satului Grădiştea-Floreşti (situl arheologic 
nr. 9 )2 6 • 

Aşezarea rurală se afla pe 1nalul de nord al lacului 
Panteli1non, pe a doua terasă a râului Colentina, actuahnente fiind 
acoperită de apele Lacului Panteli111on li. Cercetările arheologice de 
salvare s-au desfăşurat în vecinătatea ecluzei de pe şoseaua de 
centură a Bucureştiului. 

Aşezarea se afla în in1ediata vecinătate a râului Colentina. A 
fost identificat şi cercetat un bordei cu un cuptor din lut şi o groapă 
pentru cereale, tronconică, adâncă de 1,20 1n. Bordeiul a fost săpat la 
-0,60 111 faţă de nivelul feudal. Pe latura de Nord, lungă de 3,20 m,
avea un cuptor cu boltă: înălţi1nea acestuia, la înterior, era de 0,30 m
iar dian1ctrul vetrei era de 0,60 1n. În cuptor s-a găsit doar partea
inferioară a unei oale cu toartă, cu pereţii globulari şi pereţii subţiri,
de culoare roşie. Într-o groapă, aflată în apropierea M 1, s-au găsit
cără111izi groase de 3,5 cn1, cahle acoperite cu un smalţ de culoare
verde, cu decor floral şi fragn1ente de cera1nică s1nălţuită, databile în
secolul al XVII-lea27

.

Din ci1nitirul care se întindea pe o făşie lungă de 150 m - au 
fost distruse un nu1năr foarte 1nare de 111onninte - au putut fi dezvelite 
doar opt 1nonninte, toate orientate V est-Est, depuse la circa -0,50 m, 
în pă1nântul castaniu de pădure: 
M I - adolescent, cca 15 ani, cu capul căzut pe partea stângă. Braţul 
stâng era pe lângă corp şi 1nâna căzută pc zona lo1nbară. Braţul drept 
era lipit de corp, cu 111âna ridicată pe piept. Tot scheletul era puternic 
�trâns, fiind, probabil, înfăşat înainte de a fi depus în sicriu.
In i111ediata vecinătate se aflau două n1onninte de copii.
M 2 - copil, din care s-a dezvelit partea superioară.
M 3 - copil, din care s-a dezvelit partea superioară şi piciorul drept,
cu n1âin ile în1preunate pe cutia toracică.
M 4, aflat în zona Bordeiului 1 - 1natur, care avea depusă o monedă
de argint, perforată, oxidată, probabil o en1isiune din secolul al XVII
lea. La acesta s-a 1nai găsit şi un fluturaş de ie.

25 Informaţii inedite din carnetul de săpătură, oferite spre publicare de prof. dr. 
Panait I. Panait. 
�<, Această identificare a fost propusă de prof. dr. Panait I. Panait, căruia ţin să-i 
mulţumesc pentru referinţele bibliografice şi pentru sprijinul acordat în realizarea 
documentaţiei pentru descoperirile din zona comunei Pantelimon. 
,7 - Popescu 1970, p. 460-46 I.
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M 5 - un adult, bărbat, păstrat parţial. La mâna dreaptă s-a găsit o 
monedă. Din zona acestui 1normânt au fost recuperate o monedă, un 
inel cu floare şi un cercel globular. 
În apropierea M 5 s-au constatat suprapuneri de morminte, fapt care 
sugerează că cimitirul a funcţionat mai mult timp în cursul secolului 
al XVII-lea. 
M 6 - în imediata vecinătate şi suprapunând parţial M 5 - adult cu 
mâinile îndoite şi aduse spre u1neri (bogomil ?). Capul i-a fost distrus 
de lucrările 1necanice de amenajare a terenului pentru viitorul lac. 
Sub clavicula stângă, căzută din mână, avea o monedă groasă, 
perforată. 
M 7 - adolescent, distrus parţial de lucrările mecanice. 
M 8 - dezvelit în vecinătatea lui M I - aparţine unui bărbat (are 
bazinul mic), este bine conservat, cu braţele împreunate pe abdomen. 
La n1âna dreaptă avea o monedă de argint, un aspru din secolul al 
XVII-iea (?), puternic oxidată. Groapa acestui mormânt a tăiat un
bordei din epoca bronzului (umplutura foarte abundentă, era formată
din chirpic, cărbune şi frag1nente cera1nice ).
M 9 - a fost identificat conturul gropii, însă 1normântul nu a mai fost
cercetat.

Ci1nitirul pare să fi funcţionat în vecinătatea unei biserici: sub 
dig a fost identificat un zid de căramidă, ce ar fi putut aparţine unui 
lăcaş de cult, ipoteză ce pare întărită de fragmentele de cărămidă 
descoperite pe suprafaţa învecinată. Mormintele au fost dispuse în 
şiruri, cu un spaţiu de 5-6 1n între ele (situl arheologic nr. 9)28 • 

În cursul anului 1970, cu ocazia lucrărilor de terasare şi 
a1nenjare a fundului viitorului lac Pantelimon II (Lacul Pantelimon I 
se află în stânga şoselei Bucureşti-Panteli1non), într-o zonă aflată la 
sud de spital, în lunca inundabilă a râului, au fost semnalate mai 
1nulte morminte de înhumaţie, grupate în jurul unei construcţii zidite, 
probabil biserica. Lăcaşul de cult, ctitorit, probabil în cursul secolului 
al XVIII-lea, era o construcţie modestă, din care s-a putut preciza 
doar zidul sudic şi o parte a celui vestic, cu o grosime de numai 0,41 
m - 0,42 m (situl arheologic nr. 7). În zona afectată de lucrările 

28 Popescu, op. cit., p. 519, nr. 156/7 Bucureşti, Pantelimon - din neatenţie, în 
colectiv au fost incluşi şi Margareta Constantiniu, Mioara Turcu şi Magda Tzoni. 
Această aşezare a fost cercetată numai de către Panait I. Panait. Mioara Turcu a 
făcut o singură campanie de săpături la Pantelimon, cea din anul 1967, în timp ce 
Margareta Constantiniu şi Magda Tzoni nu au săpat niciodată la Pantelimon. Aş 
dori să mulţumesc şi cu acest prilej dr. Mioara Turcu, care, asemenea dr. Panait I. 
Panait, ne-a furnizat preţioase informaţii referitoare la istoricul cercetărilor de la 

Pantelimon şi la rezultatele acestora. 
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1necanice au apărut şi nun1eroase fragn1ente ceramice din secolele 
XVIII-XIX (pe baza cercetărilor arheologice din cursul anului 2004,
această încadrare cronologică se poate restrânge la secolul al XVIII
lea), care aparţin vetrei satului. În nici un caz descoperirile făcute de
Aristide Ştefănescu nu "au pus în evidenţă a doua ctitorie a lui
Grigore Ghica II, spitalul rezervat în exclusivitate ciumaţilor"29

.

Cercetările arheologice efectuate în 1970 de către Aristide 
Ştefănescu au pus în evidenţă un cimitir cu laturile de 30 m x 20 m, 
grupat în jurul unei construcţii de zid ( o biserică ?). Dintre 
nun1eroasele 1norminte al căror contur a fost pus în evidenţă de 
lucrările mecanice, au putut fi cercetate nu1nai 12. Inventarul lor 
n1odest, limitat la accesorii vestimentare - copci, ace pentru 
acoperăn1ânt de cap, o pafta - indică ci1nitirul unei aşezări rurale30

,

care ar putea fi identificată cu pri1na vatră a satului Panteli1non. 
Datarea în secolul al XVIII-lea a fost asigurată de două monede: un 
ptennig din anul 1748, al episcopatului de Bamberg, e1nis de Johann 
Philip Anton von Frankenstein ( 1746-1753) şi o para din 1766/1767, 
bătută la Islainbol de către sultanul Mustafa III (1757-1774) (situl 
arheologic nr. 8)31

•

O altă vatră de sat din secolul al XVIII-iea, despre care se 
poate presupune că a aparţinut tot satului Grădiştea-Floreşti, a fost 
localizată cu ocazia cercetărilor arheologice efectuate în cursul anului 
1958, lângă actualul stadion Faur - descoperirile se rezu1nă la 
fragmente cera1nice găsite în Secţiunea II, în capătul dinspre 
Colentina (situl arheologic nr. 4)32

. 

În cursul anilor 1985 şi 1986, un colectiv fonnat din Radu 
Ciuceanu şi Cristian Brăcăcescu, a efectuat cercetări arheologice de 
salvare, ră1nase inedite, la co1nplexul de arhitectură ctitorit de 
do1nnitorul Grigore Ghica (situl arheologic nr. 6). Secţiunile deschise 
au vizat zona extra muros, dar şi interiorul incintelor I şi II; cu 
această ocazie au fost cercetate 1nai inuite 1norminte, dintre care se 

29 Biserici osândite 1995, p. 163. În acest punct nu s-au făcut cercetări arheologice 
sistematice ( 1968-1975), cf. ibidem: intervenţia arheologică a avut un caracter de 
salvare şi s-a desfăşurat numai în cursul anului 1970. 
30 Ştefănescu 1971, p. 95-99. 
31 Gh. Mănucu-Adameşteanu, Ana Maria Yelter, Katiuşa Pârvan, Aurel Yâlcu, 
Monede medievale descoperite pc teritoriul oraşului Bucureşti, manuscris, unde 
sunt reluate şi completate descoperirile monetare din secolele XV - XIX. 
32 Cercetări arheologice inedite, efectuate de către Panait I. Panait, în cursul anului 
1958. 
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remarcă câteva cu un inventar funerar deosebit ( obiecte de podoabă 
din aur/3

.

Obiectivele cercetării din anul 2004 

Ţinând seama de configuraţia terenului şi de limitele de 
proprietate, singura zonă propice amplasării săpăturilor arheologice a 
constituit-o un platou aflat în partea de sud-est a proprietăţii, care va 
fi ocupat de un showroom şi un service auto. Din această zonă am 
delimitat o suprafaţă de 80 m (pe direcţia Nord-Sud) x 70 m (pe 
direcţia Est-Vest). Spre est şi sud am fost condiţionaţi de limita de 
proprietate; spre nord există o vale rezultată în urma decapărilor 
pentru amenajările drumului naţional, iar spre vest începe o pantă 
accentuată spre malul lacului. 
Metodologia de cercetare 

Deoarece cercetările efectuate de-a lungul anilor semnalaseră 
în zonă o mare densitate de aşezări din mai inuite epoci istorice, am 
abordat sistemul de cercetare prin secţiuni, ale căror di1nensiuni (56 
m x 2 m; 70 m x 2 m) ne-au fost i1npuse de caracteristicile terenului 
şi ale vestigiilor identificate anterior. Între secţiuni au fost cruţate 
suprafeţe cu lăţimea de 4 m, pentru a putea surprinde eventualele 
locuinţe prin extinderi punctuale (PI. III). Lungimea de 70 m ne-a fost 
impusă de configuraţia terenului, care spre nord ne-a permis trasarea 
unor secţiuni mai lungi (S I, S II, S III, S VI şi S VIII). Spre sud au 
fost amplasate numai trei secţiuni, fiecare cu o lungime de 56 m (S 
IV, S V, S VII). Toate secţiunile au fost trasate Vest-Est, 
numerotarea carourilor începând dinspre Vest, respectiv dinspre 
malul lacului. Distanţa de 4 m dintre secţiuni a fost respectată, cu o 
singură excepţie: deoarece în capătul de Vest al Secţiuni IV s-a 
conturat umplutura unei locuinţe cu 1nateriale ceramice din secolele 
VI-VII (PI. IV), am plasat Secţiunea V, spre sud, la numai 1 m, în
dorinţa de a surprinde cât mai mult din acest complex. Din păcate
deşi, în acelaşi scop, am trasat spre sud şi o casetă (Caseta 1 din
Secţiunea V), nu a1n putut stabili limitele respectivei locuinţe.
Situaţia s-a complicat şi datorită faptului că locuinţa din secolele VI
VII suprapunea, parţial, un complex de locuire din secolele III-IV
(Locuinţa 1 ), iar în Caseta 1 din Secţiunea IV, această locuinţă a fost
suprapusă şi distrusă de Locuinţa 5, datată în prima jumătate a
secolului al XIX-iea.

De altfel, cu excepţia Casetei 1 din Secţiunea II (Casetele au 
fost numerotate în cadrul fiecărei secţiuni, în ordinea trasării lor), 
amplasată pentru a cerceta un cuptor din lut şi două gropi menajere 

33 
Zănescu 1992, p. 367-368. 

91 

https://biblioteca-digitala.ro



din secolele X-XI, toate celelalte casete (Caseta 1 din S I, Casetele 2 
şi 3 din S II) au fost necesare pentru a putea preciza conturul unor 
locuinţe din pri1na ju1nătate a secolului al XIX-iea. 
Stratigrafia generală 

Din cercetarea celor opt secţiuni (S I-VIII) şi cinci casete (C 
1-5), s-a conturat unnătoarea situaţie stratigrafică (Pl. IV-V): între 0-
0,40 1n se află stratul vegetal, deranjat până pe la -0,40 m de o cultură
de viţă de vie, care a existat în perioada anilor '80 (în câteva locuri s
au n1ai găsit bucăţi îngropate ale stâlpilor de beton armat); între -0,40
1n şi -0,80-0,90 111 se află un strat de pă111ânt castaniu închis, în care s
au găsit fragn1ente ceramice din toate epocile istorice atestate: Bronz,
Hal1statt, Latene, secolele III-IV, VI-Vll, X-XI şi XIX; de la -0,80-
0,90 1n, uneori chiar 1,00 1n (terenul este în pantă), începe solul viu,
reprezentat de un păn1ânt galben-lutos. În câteva carouri situate în
secţiuni diferite, a111 coborât până la -1,20 m-1,30 1n, pentru a verifica
situaţia depunerilor, dar nu a1n 1nai descoperit alte co1nplexe sau
1natcriale arheologice.
Prezentarea principalelor etape cronologice cercetate 

Pentru perioadele din preistorie nu a fost surprins n1c1 un 
con1plex de locuire - gropi 1nenajere, a1nenajări cu caracter 
gospodăresc etc. În Secţiunea II, carourile 19-20 la adâncin1ea de -
0,60 111, în pă1nântul castaniu, s-a observat o suprafaţă de formă ovală, 
an1enajată din pă1nânt galben. Aceasta are o lungime de 1, 1 O m şi o 
lăţi1ne de 0,80 1n şi este perforată de gropi de inici din1ensiuni, al 
căror dia1netru oscilează între 7 şi 1 O cin şi având o adâncime 
asen1ănătoare. Deşi are aspectul unei plăci de la grătarul unui cuptor 
de ars oale, lutul nu prezintă unne de arsură, iar sub el nu se mai află 
ni1nic. Pe această suprafaţă s-au găsit frag1nente ale unui vas, al cărui 
profil co1nplet a putut fi reconstituit, evidenţiind o formă tronconică 
ce poate fi atribuită unei căţui sau unui capac. Pe unul dintre 
frag1nente s-au găsit unne de cenuşă. Deoarece nu cunoaştem 
analogii pentru acesta, îl vo1n numi "co1nplex" getic, având în vedere 
că vasul se datează în secolele 11-1 a. Chr. 

Cu excepţia unui silex, din epoca bronzului, descoperirile sunt 
reprezentate nu1nai de materialul cera1nic. 

Materialul preistoric
34 (Pl. I - 3) constă din: 

cera1nică: 2 vase întregi (un kantharos cu spărtură recentă 
şi un vas 1niniatural) şi 59 de frag1nente; 
silex: 1 piesă. 

34 Materialul mi-a fost oferit spre studiu şi publicare de autorul săpăturii, dr. Gh. 
Mănucu-Adamcştcanu, căruia îi mulţumesc şi pc această cale (N. P.). 
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CERAMICA 

Condiţiile descoperirii: 

cele două vase întregi şi 55 dintre fragmente provin din 
strat; dintre acestea, despre 1 7 fragmente ştim sigur că au 
fost dislocate (PI. 3); 
3 fragmente din acelaşi vas (PI. 1/7), cu puţină cenuşă în 
interior, se aflau deasupra unui complex - aşa numitul 
"oval"· 

'

unui fragment (PI. 3/1) îi lipseşte locaţia exactă. 
Majoritatea ceramicii se afla la o adânci1ne cuprinsă între 0,30 

m - 0,70 m. Nu s-au putut identifica nivele de călcare şi nici 
perturbările stratigrafiei nu au fost vizibile altfel decât prin repartiţia 
materialului: fragmentele de pe pi. 3/3-5, respectiv pi. 3/6-7 şi pi. 3/8 
se aflau între resturile a două locuinţe, una de secolele III-IV, alta de 
secolele VI-VII. Fragmentele de la pl. 2 au fost găsite alăturate. În 
nici una dintre suprafeţele cercetate repartiţia pe verticală a 
materialului nu reflectă succesiunea cronologică a activităţilor 
umane. 

Starea de fragmentare: cioburile au di1nensiuni cuprinse 
între cca. 3 cin - cca. 14 cm. Cele 59 de cioburi provin din aprox. 28 
de vase, ceea ce indică un grad foarte 1nare de fragmentare. De cele 
mai n1ulte ori un ciob provine dintr-un vas, dar există şi un caz în care 
din acelaşi vas au fost recuperate 12 cioburi (Pl. 3/3 ). Aceasta 
însea1nnă că în bună parte gradul n1arc de fragmentare se datorează 
locuirilor ulterioare sfârşitului epocii bronzului, dar şi săpăturii pe 
sectiuni. 

Suprafaţa ceramicii. Toate frag1nentelc au urn1e clare de 
coroziune, nu numai pe suprafaţa, ci şi în spărtură, fapt ce arată că, 
înainte de a fi fost acoperite cu pă1nânt, au fost îndelung expuse la 

intemperii. Direcţiile diferite de coroziune vizibile pe frag1nentele de 
pe pl. 3/3 arată că vasul era spart înainte de expunerea la intemperii, 
iar fragmentele sale împrăştiate. Singurele fragmente a căror 
coroziune pare să vină 1nai n1ult din uzură decât din expunere la 
factori naturali sunt cele aparţinând unei căţui/capac (PI. l /7) şi unui 
fragment de buză provenind de la un vas de formă nedeterminabilă 
(neilustrat). În cazul pl. 2/3 nu este clar dacă pe suprafaţă se văd 
resturi de decor striat sau urme generate prin coroziune. 

Unele frag1nente au avut iniţial un slip şi au fost netezite (PI. 
1/8; 2/1-2, 4; 3/7-8); în urma corodării nu a mai rămas decât aspectul 
co1npact şi regulat al suprafeţei. Celelalte au suprafeţele poroase; cu 
tot gradul avansat de coroziune se poate spune că aşa au fost şi iniţial. 
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Arderea este în toate cazurile inegală ( chiar şi cioburile mici au 
diverse pete de culoare pe suprafaţă). 

52 de frag1nente au fost arse oxidant ( cele mai 1nulte au diverse 
nuanţe de roşu; unele sunt şi brun-gălbui); 

7 frag1nente (provenind din două vase) sunt arse oxidant la 
exterior, reducător la interior: negru/cărămiziu (Pl. 2/1) ş1 
cărămiziu/cenuşiu închis (Pl. 1/ 1 O); 
1 frag1nent pare ars predo1ninant reducător la exterior, slab 
oxidant la interior (Pl. 3/8); 
un vas întreg şi un frag1nent au fost arse reducător pe ambele 

feţe (au diverse nuanţe de negru şi negru-brun: pl. 1/8; 2/2). 
Miezul pereţilor vaselor este negru, cu excepţia câtorva fragmente 

care au aceeaşi culoare ca la suprafaţă: cărămizii (Pl. 1/4; 2/4; 3/7) 
sau cenuşii (PI. l /1 O). 

Pasta poate fi încadrată în 1nare în următoarele categorii 
( detenninate 1nacrooptic): 

lut cu paiete de inică, cioburi pisate de cca 2-3 1nm (uneori şi 
< 5 mm) şi cu oarecare nisip/pietriş foarte mărunt în pastă ( 49 
de frag1nente ); 
lut cu paiete de n1ică şi 1nult nisip foarte fin; din cauza 

coroziunii, suprafaţa este acu1n uşor abrazivă ( două fragmente 
din două vase: pl. 1/10-11 ); 

lut cu paiete de inică şi 1nult nisip grosier/pietriş 1nărunt ( <2 
mm) (8 frag1nente din 7 vase: pi. 1/6, 9-1 O; 2/4; pi. 3/ 1, 6-7).

Un singur fragrnent poate fi încadrat în ceea ce jargonul arheologic 
ntnneşte pastă fină (Pl. l /11 ); altele două-trei (PI. 1/6, 1 O; 3/7) s-ar 

încadra într-o categorie intennediară; restul sunt 1nai degrabă 
grosiere. Cele din urn1ă arată însă cu totul diferit din cauza 

con1poziţiei pastei: unele cu cioburi pisate, altele fără, dar cu mult 

n1s1p. 

Datarea. Singurul element databil este ceramica însăşi şi aceasta 
nu1nai prin analogia cu alte situri din zonă. Pentru că cea mai mare 

parte a cerainicii este de uz co1nun, în stare avansată de coroziune şi 

puternic fragn1entată, nu1nai o parte redusă a sa poate fi încadrată 

cronologic. 

1. Bronzul timpuriu sau mijlociu. Câteva frag1nente între care

cioburile de la pi. 1/1 O; 3/4 se pot încadra, după factură, atât în

Bronzul ti1npuriu, cât şi în Bronzul 1nijlociu.

2. Bronzul târziu, etapa mai veche. Două fragn1ente se încadrează

în această perioadă: pi. l /  11, 3/ 1. Fragmentul decorat cu linii făcute

prin î:npunsături succesive fine şi încrustate apoi cu substanţă albă

(PI. l /11) este tipic pentru ceran1ica Fundeni-Govora ( de ex.: Căţelu
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Nou35
) şi se încadrează înainte de 1400 a. Chr., posibil ş1 câteva 

decenii mai târziu36
.

3. Bronzul târziu, etapa recentă.
Kantharos-ul recuperat aproape întreg este bine cunoscut în 

ceramica Zimnicea-Plovdiv37
, între altele de la: Zi1nnicea 

(Mormântul 60)38
, Popeşti, stratul Br. III39

, Căscioarele40
. Stratigrafia 

de la Popeşti şi datarea cu radiocarbon a locuirii premergătoare, 
plasează ceramica de acest fel cândva după 1400 a. Chr.41 şi înainte 
de cea mai veche ceramică canelată din zonă (Zimnicea42

,

Căscioarele43
). Câteva date radiocarbon obţinute pentru ceramică 

similară din centrul Bulgariei (dar nu pentru probe asociate cu 
kantharoi ca cel de la Pantelimon) plasează grupul Zimnicea-Plovdiv 
în secolul al XIV-lea-începutul secolului al Xii-lea a. Chr44

.

fragmentele provenind de la un vas-sac cu brâu alveolar sub 
buză şi mică aplicaţie alveolată pe partea superioară a corpului are 
analogii în aşezarea de tip Coslogeni de la Uhnu45 şi se plasează şi el 
în această perioadă; 

fragmentul de vas decorat cu aplicaţie în formă de potcoavă 
este similar cu fragmentele cunoscute în aşezările Coslogeni de la 
Ulmu46 şi Ceacu47

.

În general, ceramica acestei perioade, indiferent de calitate, se 
caracterizează prin raritatea suprafeţelor poroase: acestea sunt 
acoperite cu un slip gros şi netezit de cele mai inuite ori până la luciu. 

35 
Leahu 1965, fig. 31/5. 

36 Palincaş 1996, p. 249-251, 280. 
37 

Denumirea nu este poate cca mai potrivită, pentru că vasele cele mai tipice din 
necropola de la Zimnicea se găsesc rareori în aşezări. Atunci când am propus-o însă 

doream să nu introduc nume noi în literatura de specialitate. Poate că denumirea de 
Radovanu ar fi fost mai potrivită, dar asta ar fi însemnat să fac apel nu la materialul 
publicat, ci la cel văzut de mine în expoziţia Muzeului din Olteniţa şi a cărui relaţie 
cu materialul publicat nu-mi este cunoscută. Vezi totuşi Morintz 1985, fig. 8/4, 8, 

11-12, pentru asemănarea cu kantharos-ul aici în discuţie.
38 Alexandrescu 1973, pi. 8/16. 
39 Palincaş 1996, fig. 5/5; 6/2. 
40 

Palincaş 1997, fig. 2/1-3; 3/4; 7/5. 
41 

Palincaş 1996, p. 280 şipassim. 
42 

Alexandrescu 1978, p. 123-124. 
43 

Palincaş 1999. 
44 

Stefanovici, H. A. Bankoff 1998, p. 279. Datarea arheomagnetică a aceluiaşi 
strat: 1230-1160 B.C. (Jordanova, M. Kovaceva 1998, p. 339-347). 
45 

Morintz 1978, fig. 69/3--4, 7, 11-12). 
46 

Ibidem, fig. 69/6; 73/8. 
47 

Ibidem, fig. 64/5. 
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Frag1nentele de la Pantelimon sunt atât de corodate încât această 
caracteristică se 1nai poate vedea nu1nai pe suprafeţe 1ninuscule. 

1. Hallstatt-ul timpuriu: Frag1nentul de umăr de vas piriform
(Pl. 3/7) are analogii la Popeşti (stratul Ha I I) şi se încadrează în 
ceea ce s-a nu1nit provizoriu "Pre-Basarabi de tip Novaci". Se datează 
aproxi1nativ în secolul al X-lea a. Chr.48

.

2. Hallstatt-ul mijlociu: Frag111entul de buză răsfrântă spre
exterior şi decorată cu crestături oblice spre dreapta (Pl. 3/6) are 
analogii aproximative în cultura Basarabi49

. Dacă încadrarea este 
corectă, atunci se datează cândva între 111ijlocul secolului VIII-
111ijlocul secolului al VII-lea a. Chr. 50

. Ar putea însă aparţine şi unei 
perioade puţin mai vechi - aşa-nmnitul Hallstatt Pre-Basarabi - slab 
cunoscută în zonă. 

3. Latene. Aici se încadrează frag111entele de căţuie sau capac
(Pl. 1/7), precum şi fragn1entul de chiup (Pl. 1/9). 

PIESA DE SILEX 

Este o la111ă de silex (Pl. 3/2) galben-cenuşiu retuşată pe ambele 
111argini şi la capătul distal. Marginea din stânga are retuşe denticulate 
şi luciu evident. Într-o a doua fază pare să fi fost folosită ca gratoar. 
A fost găsită între resturile unei locuinţe din secolul al XIX-lea. Este 
co111patibilă cu toate etapele epocii bronzului reprezentate în sit. Cele 
1nai apropiate analogii sunt piesele denticulate de tip fierăstrău de la 
Cernica51 şi Novaci52

, piesa cu capetele trunchiate şi retuşate de la 
Coslogeni53 şi gratoarul de la Novaci54

.

CARACTERUL SITULUI PREISTORIC 

Puţinătatea observaţiilor - detenninate de caracterul sitului şi 
de starea sa în 1non1entul cercetării -, puţinătatea 1naterialului şi 
gradul său 111are de frag1nentare - datorat în parte săpării pe secţiuni -
fac in1posibilă detenninarea caracterului său: nu pot explica de ce a 
ajuns acest 1naterial pe platoul din Panteli1non. Cel puţin un fapt 
atrage însă atenţia: lipsa oaselor. Cerainica provine din epoci foarte 
diferite şi totuşi niciodată nu a ajuns aici împreună cu oase de 
ani1nale. Desigur, ar fi fost interesant de ştiut dacă era asociată cu 
sen1inţe (lemn nu s-a observat în tin1pul săpăturii). 

48 
Palinca� 1999. 

49 
Cârcea: Vulpe 1986, fig. 5/9-1 O, 12-13; Bucureşti-Ciurelu: Vulpe 1986, fig. 

15/9-1 O. 
50 Vulpe 1965, p. 124. 
51 

Păunescu 1970, fig. 48/3. 
52 

Ibidem, fig. 48/7. 
53 

Ibidem, fig. 50/ 1. 
54 

Ihidem, fig. 49/6. 
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Situl merită însă atenţie cel puţin pentru că el reprezintă un 
indiciu pentru activităţi umane, după toate aparenţele, de scurtă 
durată, şi care, din cauza urinelor modeste, rămân de obicei în afara 
atenţiei specialiştilor. Este evident că şi asemenea situaţii merită 
cercetate în suprafaţă şi cât mai complet, pentru că altminteri, numai 
pe baza siturilor cu 1naterial bogat, imaginea noastră despre o epocă 
anume este inevitabil distorsionată. 

Secolele III - IV p. Chr. 

Fragmente ceramice aparţinând acestei epoci au fost 
descoperite în patru secţiuni, materialele concentrându-se în partea 
sud-vestică a săpăturii, acolo unde a fost identificat şi singurul 
complex. În Secţiunea IV, carourile 6-9, în stratul de pământ aflat 
sub arabilul deranjat de butucii de viţă de vie, au apărut foarte multe 
fragmente ceramice care sugerau apartenenţa la umplutura unei 
locuinţe. Ipoteza ne-a fost confirmată prin deli1nitarea unei zone de 
şase metri lungime, care s-a adâncit cu 0,25 m în pământul viu şi care 
indică o locuinţă semi-adâncită (pe profil s-a conturat pe o adâncime 
de 0,50 m, la care se adaugă cei 0,25 m, care au fost adânciţi). Pentru 
cercetarea acestei locuinţe am trasat, spre sud, la o depărtare de 
numai un metru, Secţiunea V. În carourile corespunzătoare au 
continuat să apară fragmente cera1nice, dar în grund nu ain putut 
surprinde nimic, fapt ce sugerează că locuinţa continuă sub profilul 
de Nord al Secţiunii IV. Situaţia s-a co1nplicat prin descoperirea unui 
număr mare de frag1nente cera1nice din secolele VI-VII, care aparţin 
unei locuinţe de suprafaţă ce suprapune co1nplexul din secolele III-IV 
şi care, la rândul ei, a fost distrusă de cultura de viţă de vie. 
Informaţiile rezultate din observarea profilelor celor două secţiuni, a 
grundului din Secţiunea IV, coroborate cu nu1nărul mare de 
fragmente ceran1ice descoperite, ne pcnnit să presupune1n că aici a 
fost o locuinţă se1ni-adâncită; din păcate nu a1n surprins podeaua şi 
nici vreun indiciu referitor la instalaţia de încălzire şi preparare a 
hranei. 

Ceramica lucrată cu mâna (clm): părţi superioare de vas
55

Frag1nentele ceramice lucrate cu 1nâna sunt realizate dintr-o pastă 
care conţine pietricele de dimensiuni variabile ( 1-5 mm), nisip şi 
mică. Rar, apar şi frag1nente care fie nu conţin pietricele, fie au 
cioburi pisate în pastă. Cantitatea destul de mare de pietricele face ca 
suprafaţa vaselor să aibă un aspect zgrunţuros. Execuţia este destul de 
neîngrijită, vasele având destule mici defonnări ale formei. Culoarea 

55 
Prezentarea descoperirilor din secolele III-IV şi VI-VII p. Chr. se datorează lui 

Andrei Măgureanu (Gh. M.-A.). 
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este cără1nizie cu nuante detenninate de o ardere mai mult sau mai 
puţin corectă. În spărtură, vasele prezintă culoarea negricioasă, efect 
al unei arderi inco1nplete. Nu există decor. 

Tipologic, confonn 1norfologiei buzei, ave1n: 
1. buză foarte scurtă, îngroşată spre exterior (nr. catalog 4-5);
2. buză scurtă, evazată spre exterior (nr. cat. 3);
3. buză lungă, uşor evazată spre exterior (nr. cat. 6-7);
4. buză foarte lungă, evazată mult spre exterior (nr. cat. 1-2).

nr. cat. I:  clm; O buză= 30 cm; pietricele (3-5 mm), nisip, mică; aspect zgrunţuros, 
tehnică neîngrijită; culoare cărămiziu, negricios în spărtură (PI. 4/9); 

nr. cat. 2: clm; O buză= 16 cm; pietricele ( I mm), nisip, mică; aspect zgrunţuros, 
tehnică neîngrijită; culoare cărămiziu la exterior, cenuşiu la interior (PI. 4/8); 

nr. cat. 3: clm; O buză=? cm; pietricele, nisip, mică; aspect zgrunţuros, tehnică 
neîngrijită; culoare cărămiziu, negricios în spărtură (PI. 4/3); 

nr. cat. 4: clm; O buză= 15 cm; pietricele ( 1-3 mm), nisip, mică; aspect zgrunţuros, 
tehnică neîngrijită; culoare cărămiziu, negricios în spărtură (PI. 4/2); 

nr. cat. 5: clm; O buză= 16 cm; pietricele (1-3 mm), nisip, mică; aspect zgrunţuros, 
tehnică neîngrijită; culoare cărămiziu, negricios în spărtură (PI. 4/1 ); 

nr. cat. 6: clm; O buză= 20 cm; pietricele şi cioburi pisate (1-4 mm), nisip, mică; 
aspect zgrunţuros, tehnică neîngrijită; culoare cărămiziu (PI. 4/6); 

nr. cat. 7: clm; D buză=20 cm; pietricele şi cioburi pisate ( 1-4 mm), nisip, mică; 
aspect Zt:,Yfunţuros, tehnică neîngrijită; culoare cărămiziu la interior, negricios la 
exterior (PI. 4/7); 

Ceramica lucrată la roată (cir): părţi superioare de vase 

Frag1nentele ceramice lucrate la roată sunt realizate dintr-o pastă 
care conţine pietricele de di1ncnsiuni variabile ( 1-4 mm), nisip şi 
mică. Rar, apar şi fragn1ente care nu conţin pietricele. Cantitatea 
destul de 1nare de pietricele face ca suprafaţa vaselor să aibă fie un 
aspect zgrunţuros, în cazul în care pietricelele depăşesc 2 mm, fie 
unul aspru când pietricelele sunt mai inici şi tehnica de realizare este 
1nai îngrijită. Finisarea este destul de atentă, doar într-un caz fiind 
observate inici neatenţii. Culoarea este cărăn1izie, existând însă şi 
vase cenuşii. În spărtură, vasele prezintă diverse culori: negnc1os, 
cenuşiu sau cafeniu, efect al unei arderi inco1nplete. 

Două sunt tipurile întâlnite: 
1. buză scurtă, evazată, îngroşată şi rotunjită spre exterior, cu

o uşoară şănţuire interioară (nr. cat. 2);
2. buză scurtă, evazată, îngroşată spre exterior, fapt 1narcat

printr-o şănţuire (nr. cat. 1, 3);
nr. cat. 1: cir; O buză= 16 cm; pietricele, nisip, mică; aspect aspru, tehnică îngrijită; 

culoare cenuşie, decor din striuri paralele (PI. 5/6); 

nr. cat. 2: cir; O buză= 2 3  cm; pietricele, nisip, mică; aspect aspru, tehnică îngrijită; 
culoarea este cărămizie pe partea exterioară şi cenuşie la interior (PI. 5/2); 

nr. cat. 3: cir; O buză= 14 cm; pietricele (l -3 mm), nisip, mică; aspect zgrunţuros, 
tehnică îngrijită; culoarea este cărămizie la suprafaţă, negricioasă în spărtură 
(PI. 5/7); 
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nr. cat. 4: cir; D buză=20 cm; nisip, mică; aspect fin, tehnică îngrijită; culoarea este 
cărămiziu deschis; 

Din această categorie menţionăm un fragment ceramic din 
corpul unui vas realizat dintr-o pastă semifină ce conţine nisip şi 
mică, foarte rar apar şi pietricele; pasta este 01nogenă şi uniform arsă; 
culoarea este cenuşie, cu pete negricioase de ardere secundară, în 
spărtură este cafeniu; decorul e reprezentat de coaste paralele, dispuse 
orizontal pe umărul vasului (PI. 9/2). 

Ceramica lucrată cu mâna (clm): părţi inferioare de vase 
Fragmentele ceramice lucrate cu mâna sunt realizate dintr-o pastă 

care conţine pietricele de di1nensiuni variabile (3-5 m1n), nisip şi 
mică. Rar, apar şi fragmente care conţin şi cioburi pisate în pastă. 
Cantitatea destul de mare de pietricele face ca suprafaţa vaselor să 
aibă un aspect zgrunţuros. Execuţia este destul de neîngrijită, vasele 
având destule mici defonnări ale formei. Culoarea este cărămizie cu 
nuanţe determinate de o ardere mai mult sau 1nai puţin uniformă. În 
spărtură, vasele prezintă culoarea negricioasă, efect al unei arderi 
incomplete. 

Tipologic avem următoarele: 
1. fund puţin mai gros ca pereţii, prezintă o talpă puternică, este

convex (nr. cat. 1 );
2. fund mult mai gros ca pereţii, talpă inică, drept (nr. cat. 2).

nr. cat. I: clm; D bază= 14 cm; pietricele şi cioburi pisate (3-5 mm), nisip, mică; 
aspect zgrunţuros, tehnică neîngrijită; culoare cărămiziu la exterior, negricios 

în spărtură (PI. 7/4); 
nr. cat. 2: clm; D bază=? cm; pietricele, nisip, mică; aspect zgrunţuros, tehnică 

neîngrijită; culoare cărămiziu la exterior, negricios în spărtură (PI. 6/7); 

Ceramica lucrată la roată (cir): părţi inferioare de vase 
Fragmentele ceramice lucrate la roată sunt realizate dintr-o 

pastă care conţine nisip şi inică. Rar, apar şi fragmente care conţin 
calcar sau pietricele. Aspectul vaselor este fie fin, fie aspru, 
depinzând de granulaţia nisipului folosit în compoziţia pastei. 
Execuţia este destul de îngrijită. Totuşi există cazuri în care au fost 
observate mici neatenţii. Culorile întâlnite sunt: cărămizi�, negricios 
şi cenuşiu, aceasta din urmă fiind culoarea dominantă. In spărtură, 
vasele prezintă diverse culori: negricios sau cafeniu, dar de cele mai 
multe ori arderea este completă, culoarea fiind uniformă. 

Tipologic avem următoarele: 
1. fund de aceeaşi grosime ca pereţii, drept, cu inel masiv (nr.

cat. 1 );
2. fund mai gros ca pereţii, drept, cu uşor început de picior (nr.

cat. 2, 8, 11 );
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3. fund 1nai gros ca pereţii, drept, cu inel slab conturat (nr. cat.
3);

4. fund 111ai gros sau egal cu pereţii, convex, cu inel clar conturat
şi evazat, cu u1nbo la exterior (nr. cat. 4);

5. fund 1nai gros ca pereţii, drept, cu inel, cu un u1nbo la interior
(nr. cat. 5);

6. fund n1ai subţire sau egal cu pereţii, concav, cu un început de
talpă (nr. cat. 6);

7. fund 111ai subţire, drept, cu inel deli111itat de fund printr-o
şănţuire (nr. cat. 7);

8. fund foarte subţire, uşor concav, picior lung (nr. cat. 9);
nr. cat. I: cir; D bază= 9 cm; nisip, mică, rar calcar; aspect semifin, tehnică îngrijită; 

culoare cenuşiu deschis; inelul a fost modelat neglijent (PI.. 7 /7); 
nr. cat. 2: cir; D bază= I 4 cm; nisip, mică; aspect semifin, tehnică îngrijită; culoare 

cărămiziu deschis (PI. 6/5); 
nr. cat. 3: cir; D bază= 5 cm; nisip, mică, foarte rare pietricele de 2-3 mm; aspect 

semifin, tehnică îngrijită; culoare negricios (PI. 7/3); 
nr. cat. 4: cir; D bază=5,5 cm; nisip, mică; aspect fin, tehnică îngrijită; culoare 

cenuşiu; la interior, culoarea este mai deschisă (PI. 7/8); 
nr. cat. 5: cir; D bază= l l cm; nisip, mică; aspect fin, tehnică îngrijită; culoare 

cenuşiu (PI. 7/5); 
nr. cat. 6: cir; D bază= I O cm; nisip, mică; aspect aspru, tehnică îngrijită; culoare 

cenuşiu deschis pe partea exterioară şi cafeniu la interior (PI. 7 /1 ); 
nr. cat. 7: cir; D bază= 12 cm; nisip, mică; aspect fin, tehnică îngrijită; culoare 

cenuşiu (PI. 7/6); 
nr. cat. 8: cir; D bază= 14 cm; nisip, mică, foarte rare pietricele; aspect fin, tehnică 

îngrijită; culoare cenuşiu (PI. 6/ I); 
nr. cat. 9: cir; D bază= 17 cm; nisip, mică; aspect fin, tehnică îngrijită; culoare 

cenuşiu deschis (PI. 7 /9); 
nr. cat. I O: cir; D bază=6 cm; nisip, mică; aspect fin, tehnică îngrijită; culoare 

cenuşiu, surprinde grosimea foarte marc a fundului, precum şi modelarea sa 
destul de neîngrijită (PI. 6/6); 

CASTROANE 

Frag1nente cera1nice lucrate doar la roată, sunt realizate dintr
o pastă care conţine ca degresanţi nisip şi mică. Granulaţia fină a 
nisipului şi 01nogenitatea pastei fac ca vasele să aibă un aspect fin, 
chiar dacă într-un caz apar şi rare pietricele. Execuţia este îngrijită, în 
unele cazuri păstrându-se şi urn1e de slip. Majoritatea vaselor sunt 
cenuşii, dar există şi frag111ente cafenii sau cără111izii. În toate cazurile 
se re111arcă faptul că spărtura vasului are o altă culoare faţă de partea 
exterioară. 

Tipologic, conforn1 profilului buzei vaselor, sunt prezente trei 
tipuri: 

1. buza îngroşată atât la interior cât şi la exterior, având în
secţiune fonna literei „T". În toate cazurile este rotunjită. Într-
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un singur caz se observă faţetări ale părţii superioare. Decorul 
acestui tip constă într-o linie orizontală, excizată la 
aproximativ 2 CITI sub buză. Un singur exemplar are linia 
excizată, dublată de o linie incizată (nr. cat. 1-4, 6-8); 

2. buza îngroşată doar la exterior. În acest caz fragmentul nu
prezintă decor (nr. cat. 9);

3. buza este frântă spre exterior. Decorul constă din linii
orizontale excizate, dispuse pe corpul vasului şi dintr-un Inic
,,prag" prezent pe buză (nr. cat. 5).

nr. cat. 1: cir, D buză=30 cm; nisip, mică, accidental pietricele; aspect fin; culoarea 
este cărămiziu, cu slip brun, cenuşiu în spărtură; decorul constă din benzi 
orizontale lustruite şi linie orizontală excizată (PI. 8/4 ); 

nr. cat. 2: cir, D buză=26 cm; nisip, mică; aspect fin; culoarea este cărămiziu 
deschis şi cărămiziu mai închis în spărtură; decorul constă într-o linie excizată, 
orizontală (PI. 8/ l ); 

nr. cat. 3: cir, D buză=30 cm; nisip, mică; aspect fin; culoarea este cenuşiu; decorul 

constă într-o linie excizată, orizontală (PI. 8/3); 
nr. cat. 4: cir, D buză=30 cm; nisip, mică; aspect fin; culoarea este cenuşiu; decorul 

constă într-o linie excizată orizontală (PI. 8/2); 
nr.cat.5: cir, Dbuză=29 cm; nisip, mică; aspect fin; culoarea este cenuşiu; decorul 

constă din două linii excizate, paralele, orizontale (PI. 8/8); 
nr. cat. 6: cir, D buză=30 cm; nisip, mică; aspect fin; culoarea este cafenie; decorul 

constă într-o linie excizată orizontală (PI. 8/6); 
nr. cat. 7: cir, D buză=26 cm; nisip, mică; aspect fin; culoarea este cafenie (PI. 8/7); 
nr. cat. 8: cir, D buză=30 cm; nisip, mică; aspect semifin; culoarea este cenuşiu

negricios, în spărtură prezintă, dinspre exterior spre interior, un strat cărămiziu 

urmat de unul cafeniu; decorul constă într-o linie excizată, orizontală (PI. 8/5); 
nr. cat. 9: cir, D buză=22 cm; nisip, mică; aspect semifin; culoarea este negricios, în 

spărtură prezintă, dinspre exterior spre interior, un strat cenuşiu urmat de unul 
negricios; decorul constă într-o linie excizată, orizontală (PI. 8/9)., 

Ceramica de import 

Ceramica lucrată la roată (cir): părţi superioare de vase 

Este vorba despre două fragmente ceramice 
Unul aparţinând unei a1nforete (?), cu diametrul estimat la 

buză de 1 O cm; este realizat dintr-o pastă ce conţine caolin; suprafaţa 
are un aspect semifin; pasta este omogenă şi arsă uniform; culoarea 
este cafeniu-albicioasă (Pl. 9/4). 

Al doilea aparţine unei a1nfore; este realizat dintr-o pastă ce 
conţine nisip şi foarte rar mică; pasta este 01nogenă, fapt ce conferă 
suprafeţei un aspect fin; foarte bine ars; culoarea este cără111Iz1u; 
decorat cu coaste (PI. 9/3). 
Secolele VI - VII 

Pentru secolele VI-VII descoperirile se reduc numai la 
frag1nente cera1nice, majoritatea lucrate cu Inâna. Fragincnte 
cera1nice aparţinând acestui grup au fost descoperite în trei secţiuni 
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IV, V şi VII, descoperirile concentrându-se în partea sud-vestică a 
săpăturii întân1plător în aceeaşi zonă cu principala concentrare a 
cera1nicii din secolele III-IV. 

Ceramica lucrată la roată 
Frag1nentele cera1nice lucrate la roată sunt realizate dintr-o pastă 

care conţine pietricele, nisip şi inică. Cantitatea destul de mare de 
pietricele face ca suprafaţa vaselor să aibă un aspect zgrunţuros. 
Execuţia este destul de îngrijită. Culoarea este cărămizie, iar în 
spărtură, cenuşie. 

Ceramica lucrată la roată (cir): părţi superioare de vase. 
Tipologic ave1n: 
1. buză scurtă, evazată, îngroşată şi rotunjită la exterior (nr.

cat.1,3); 
2. buză scurtă� uşor evazată, îngroşată şi la interior ca şi la

exterior (nr. cat. 2); 
3. buză scurtă, evazată, îngroşată spre exterior, fapt marcat

printr-o şănţuire (nr. cat. 4); 
nr. cat. I: cir; D buză=24 cm; pietricele ( I mm), nisip, mică; aspect zgrunţuros, 

tehnică îngrijită; culoare cărămiziu, negricios în spărtură (PI. 5/3); 
nr. cat. 2: cir; D buză=24 cm; nisip, mică; aspect fin, tehnică îngrijită; culoare 

cărămiziu deschis (PI. 5/4); 
nr. cat. 3: cir; D buză= 14 cm; pietricele, nisip, mică; tehnică îngrijită; culoarea este 

cărămizie la suprafaţă, cenuşie în spărtură (PI. 5/5); 

nr. cat. 4: cir; D buză= 14 cm; pietricele (1-4 mm), nisip, mică; aspect zgrunţuros, 
tehnică neîngrijită; culoare cărămiziu ?, puternic ars secundar, la cenuşiu
negricios (PI. 5/8); 

Ceramica lucrată cu mâna 
Fragmentele ceran1ice lucrate cu mâna sunt realizate dintr-o pastă 

care conţine pietricele de dimensiuni variabile ( 1-4 mm), nisip şi 
inică. Cantitatea destul de 1nare de pietricele face ca suprafaţa vaselor 
să aibă un aspect zgrunţuros. Execuţia este destul de neîngrijită, 
vasele având destule inici deformări ale formei. Culoarea este 
cărămizie cu nuanţe detenninate de o ardere mai mult sau mai puţin 
corectă. În spărtură, vasele prezintă culoarea negricioasă, efect al unei 
arderi inco1nplete. 

Singurul vas cu profil întregibil identificat a fost o tipsie (PI. 
9/1 ). Lucrată cu mâna, neglijent 1nodelată, cu pietricele mari în 
co1npoziţia pastei, tipsia este o apariţie singulară în situl analizat, dar 
nu şi în peisajul epocii. Toate aşezările identificate şi cercetate au în 
repertoriul cera1nic această formă. 
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Ceramica lucrată cu mâna (clm): părţi superioare de vase. 
Tipologic avem: 
1. buză scurtă, evazată, rotunjită (nr. cat. 1, 3);
2. buză lungă, evazată, uşor îngroşată la extarior, fapt marcat

printr-o uşoară şănţuire (nr. cat. 2);
3. buză lungă, evazată, cu margine uşor răsfrântă (nr. cat. 4);

nr. cat. l: clm; D buză=26 cm; pietricele (l- 3 mm), nisip, mică; aspect zgrunţuros, 
tehnică neîngrijită; culoare cărămiziu, negricios în spărtură (Pl. 4/5); 

nr. cat. 2: clm; D buză= 30 cm; pietricele (3-5 mm), nisip, mică; aspect zgrunţuros, 
tehnică îngrijită; culoare cărămiziu la exterior, negricios în spărtură, cenuşiu la 
interior (PI. 4/1 O); 

nr. cat. 3: clm; D buză=22 cm; pietricele, nisip, mică; aspect zgrunţuros, tehnică 
îngrijită; culoare cărămiziu la exterior, cenuşiu în spărtură (Pl. 4/4); 

nr. cat. 4: clm; D buză=20 cm; pietricele, nisip, mică; aspect zgrunţuros, tehnică 
îngrijită; culoare cărămiziu (Pl. 4/11 ). 

Ceramica lucrată cu mâna (clm): părţi inferioare de vase. 
Tipologic aparţine unui tip cu două variante: 
1. fund mai gros ca pereţii, drept, cu uşor început de picior (nr.

cat. 2);
2. fund egal cu pereţii, drept, cu talpă (nr. cat. 1 );

nr. cat. 1: clm; D bază= 16 cm; pietricele, nisip, mică; aspect zgrunţuros, tehnică 
îngrijită; culoare cărămizie la exterior, cenuşie în spărtură (PI. 6/4); 

nr. cat. 2: clm; D bază=? cm; pietricele, cioburi pisate; aspect zgrunţuros, tehnică 
neîngrijită; culoare cărămizie la exterior, negricios în spărtură (PI. 6/2); 

Ceramica lucrată Ia roata înceată (clrî): părţi inferioare de 

vase 
Fragmentele cera1nice lucrate la roata înceată sunt realizate dintr

o pastă care conţine nisip şi inică, rar şi cioburi pisate. Nisipul cu 
granulaţie mare şi cioburile pisate fac ca suprafaţa vaselor să aibă un 
aspect zgrunţuros. Execuţia este destul de îngrijită. Culoarea este fie 
cărămizie, fie cenuşiu-negricios. În spărtură apare culoarea cenuşiu. 

Tipologic ave1n: 
1. fund mai subţire sau egal cu pereţii, concav (nr. cat. 1 );
2. fund mai gros ca pereţii, drept, cu talpă (nr. cat. 2);

nr. cat. l: clrî ?; D bază= 15 cm; pietricele (l-5 mm), nisip, mică; aspect zgrunţuros, 
tehnică îngrijită; culoare cenuşiu-negricios, în spărtură cenuşiu deschis (Pl. 
7/2); 

nr. cat. 2: clrî; D bază= l O cm; pietricele (l-4 mm), nisip, mică, foarte rare cioburi 
pisate; aspect aspru, tehnică neîngrijită; culoare cărămizie uniform la pereţi şi 
uşor cenuşie în spărtura fundului vasului (Pl. 6/ 3); 
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CONCLUZII 

Săpătura de salvare de la Panteli1non a identificat, pentru 
pri1na jun1ătate a 111ileniului I p. Chr., două momente de locuire: unul 
databil în secolele III-IV şi un al doilea din secolele VI-VII. 

În lipsa altor argu111ente decât cele cera1nice, datarea celor 
două etape a fost propusă, în special, pe baza a două categorii 
cera1nice: castroanele pentru pri1na etapă, respectiv tipsia pentru cea 
de a doua. 

În privinţa pri1nei categorii observă1n că respectivele tipuri de 
buze identificate au corespondent în aşezări databile în secolul III 
cu1n ar fi cele de la Militari-Cân1pul Boja56

, Străuleşti-Măicăneşti57
,

pentru secolele III-IV la Ti111işoara-Freidorf58
, Hodoni-Pustă59 sau la

Moldova Veche60
, iar pentru secolul IV, în fortificaţia de la 

Sadovetz61
. La aceste argun1ente se 1nai adaugă faptul că morfologia 

părţilor superioare şi inferioare de vase ( oale sau căni/ulcioare), 
precu1n şi caracteristici le de pastă şi culoare sunt specifice epocii, dar 
greu de atribuit tranşant culturii secolului III - Chilia-Militari - sau 
celei din secolul IV - Sântana de Mureş-Cerneahov. Pentru 
localizarea principalelor situri din secolele III-IV vezi pl. II ( l
Câ1npul Boja; 2-Căţelu; 3-Cercul Militar; 4-Crângaşi; 5-Curtea 
Veche, str. Blănari; 6-Dămăroaia; 7-Dealul Piscului; 8-Fundenii 
Doainnei; 9-Lacul Tei; 1 0-Panteli1non; 11-Piata de Flori; 12-Radu 

' 

Vodă; 13-Roşu; 14-str. Soarelui; 15- Străuleşti-Măicăneşti). 
Pentru cel de-al doilea interval cronologic, apariţia tipsiei 

printre 111ateriale este un argument pentru o încadrare în secolele VI
VIL Rotunde sau ovale, tipsiile fac parte dintre cele mai răpândite 
fonne cerainice ale epocii. Pentru spaţiul dintre Carpaţi şi Dunăre 
1nenţionăn1 descoperirile de la Gropşani-Gura Gurgotei62

, Gropşani-
0 -

6
3 R d 64 ş· 65 Sfi -66 B . -67 D l 116

s vrei , a ovanu , irna , mţeşt1 , oz1en1 , u ceanca ,

56 Zi1Ta, Cazimir 1963, fig. 10/7; Negru, Schuster, Moise 2000, pi. 49/6-7, pi. 65/4, 
pi. 70/ l ,  pi. 86/6. 
57 Constantiniu, Panait 1968, fig. 3/5. 
58 Benea 1996, fig. 58/1-6. 
59 Bejan 1995, pi. 11/2. 
60 

Ibidem, pi. IV/5. 
61 Vagalinski 2002, p. 117, fig. 58/1-4. 
62 Popilian, Nica 1997, p. 14-35. 
63 

Ibidem, p. 113. 
64 Comşa 1975, p. 338-339. 
65 Olteanu, N. Neagu, V. Nicolae 1993, p. 347. 
(,
6 Dolinescu-Ferche 1967, fig.5/4. 

67 Teodorescu 1971, p. 108. 
r,H Dolinescu-Fcrchc 1986, p. 121-154. 
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Dulceanca IV69
, Străuleşti-Lunca70

, Bucureşti-CiureI71
, Bucureşti

Căţelul Nou 72, Bucureşti-Panteli1non 3 73
, Bucureşti-Mihai-Vodă74

,

Bucureşti-Câmpul lui Boja75
, Băneasa-La Stejar76

, Cândeşti77 şi
posibil la Dulceanca I 78

. Pentru localizarea principalelor situri din
secolele VI-VII vezi pi. II (1- Băneasa-La Stejar; 2- Câmpul Boja; 3-
Căţelul Nou; 4-Chitila; 5-Ciurel; 6- Curtea Veche; 7-Dămăroaia; 8-
Dealul Văcăreşti; 9-Foişorul Mavrocordaţilor; 1 O-Lunca Bârzeşti; 11-
Pantelimon; 12-Piaţa de Flori; 13-str. Soldat N. Ghivan; 14-
Străuleşti-Lunca; 15- Străuleşti-Măicăneşti; 16-Tei; 17-Vitan). 

Argumentul este insuficient pentru o datare mai fină, însă 
puţinătatea frag1nentelor lucrate la roată, ca şi prezenţa unor 
fragmente lucrate la roata înceată, ar fi ele1nene pentru o datare mai 
restrânsă către sfârşitul secolului al VI-lea şi începutul celui de al 
VII-iea.
Secolele X-XI 

Descoperirile arheologice din feudalis1nul timpuriu sunt 
destul de puţin prezente în zona cercetată. Inventarul arheologic este 
reprezentat, în exclusivitate, de vase ceramice în stare fragmentară: 
Secţiunea II - cinci fragmente de vase borcan diferite ( caroul 8, până 
la adâncimea de -0,25 m) (PI. 10/3 ), un fragment de buză de la o oală 
lucrată din pastă fină, de culoare roşcată-maronie ( caroul 23, 
adâncimea de -0,20-0,45 m) (PI. 10/2) şi în Secţiunea VII - caroul 28, 
între -0,25-0,40 m (PI. 10/1 ). 

În Secţiunea II, chiar în primul carou, lângă profilul de sud, la 
-0, 70 m adâncime, s-au conturat două gropi ( acestea au fost
numerotate în ordinea cercetării) şi o parte din vatra unui cuptor.
Pentru dezvelirea lor completă s-a trasat, spre sud, Caseta 1, cu o
lungime de 7 m şi o lăţime de 3 m.
Cuptoarele 1-2 (Fig. 4/3, pi. VII)

La -0,50 m adâncime a fost surprinsă o vatră din lut, de formă 
circulară, foarte bine arsă: ea se mai păstra pe o lungime de 0,93 m, 
spre vest fiind suprapusă şi secţionată de Groapa nr. 1. Vatra aparţine 
unui cuptor amenajat în lut, ai cărui pereţi au fost distruşi; datarea în 

69 Dolinescu-Ferche 1992, p. 125-170. 
7° Constantiniu 1963, p. 90. 
71 Dolinescu-Ferche 1979, p. 179-230. 
7
2 Leahu 1963, fig. 28. 

73 Turcu 1971, fig. 2/5. 
74 Diaconu 1958, p. 452. 
75 Zirra, Cazimir 1963, fig. 15/12-13. 
76 Constantiniu 1965, p. 89-95. 
77 Teodorescu, Nicolae 1994, p. 312. 
78 Dolincscu-Ferchc 1974, p. 75, L. 9. 
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secolele X-XI este asigurată de două panse de vase borcan. Una 
dintre ele este decorată cu incizii fine, trasate pe toată suprafaţa. 
Această vatră a fost refăcută peste vatra unui cuptor n1ai vechi, care s
a păstrat doar pe lungin1ea de 0,27 1n, restul fiind secţionat şi distrus 
de Groapa 1. După o perioadă de funcţionare, pri1na vatră a fost 
acoperită cu un strat de pământ galben, gros de O, 16 1n, peste care a 
fost refilcută vatra Cuptorului 2. Descoperirea unor fragmente de vase 
borcane în jurul acestei instalaţii de foc sugerează că ne aflăm în faţa 
unui cuptor 1nenajer, a1nplasat într-o locuinţă de suprafaţă: toate 
fragn1entele au fost descoperite între -0,20-0,40 m adâncime, în 
stratul afectat de rădăcinile viţei de vie, situaţie stratigrafică care nu 
îngăduie decât forn1ularea unor ipoteze. 
Groapa 1 (Fig. 4/1-2, pl. Vil) 

În casetă a fost prins nivelul de la care a fost amenajată, 
respectiv la 0,50 1n adâncime faţă de nivelul actual de călcare. 
Dia1netrul, la gură, este de 1,30 1n şi se adânceşte până la -1,75 1n. În 
un1plutură au fost găsite doar câteva frag1nente atipice de panse de 
vase borcan: un singur fragn1ent, din zona u1nărului, prezintă o 
co1nbinaţie de fascicole de linii ondulate şi linii orizontale. Din relaţia 
stratigrafică dintre cele două cuptoare şi Groapa 1, reiese că au existat 
cel puţin trei 1no1nente de locuire, 1narcate de cele trei amenajări: 
Cuptorul 1, Cuptorul 2 şi Groapa 1. 
Groapa 2 (Fig. 4/1-2, pl. VII) 

O groapă de din1ensiuni 1nai 1nari s-a conturat în vecinătatea 
estică a Cuptorului 2. Ea pare să aparţină aceleeaşi perioade, după 
cu1n sugerează cele două frag1nente de vas borcan descoperite aici: o 
buză înaltă, evazată, cu n1arginea teşită oblic şi un fragment de pansă 
decorat cu incizii orizontale, trasate cu pieptănul, pe toată suprafaţa. 
Este o groapă în tonnă de clopot, cu următoarele dimensiuni: 
adânci1nea 1,20 n1; diainetrul la gură: 1,60 m; diametrul la fund: 1,80 
X 1,75 m. 
Vatra 1 (Pl. IX) 

In Secţiunea III, în carourile 14-15, între 0,35-0,55 m 
adânci1ne, au apărut patru frag1nente de vase borcan, decorate cu 
incizii şi caneluri pe toată suprafaţa corpului. Dintre acestea 
rc1narcăn1 un frag1nent de buză evazată, cu marginea teşită oblic (Pl. 
10/1 ). Acestea par să reprezinte u1nplutura unei locuinţe, deranjată şi 
distrusă de cultura ,de viţă de vie. Această ipoteză pare confirmată de 
prezenţa unei instalaţii de foc în vecinătate: la adâncimea de 0,55 m a 
fost dezvelită o vatră deschisă, cu o formă aproape circulară 
(0,56x 0,60 1n), uşor adâncită spre est. Pe vatră a fost descoperit 
fundul unui vas borcan, decorat la partea inferioară cu un fascicol de 
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linii în val (PI. 10/4). Caracteristicile şi decorul vaselor borcan permit 
să apreciem că acest co1nplex a funcţionat în cursul secolelor X-XI. 

Descoperirile ceramice din perioada feudalismului timpuriu 
aparţin unei singure forme: borcanul. Vasele sunt modelate la roata 
înceată, dintr-o pastă cu mult nisip care are în compoziţie mică, 
cochilii pisate, pietricele mici. Sunt exemplare de dimensiuni mici şi 
1nijlocii, decorate cu fascicole de linii în val, dispuse mai ales în zona 
umărului (PI. 10/3 ). În mod excepţional, acest decor apare şi la partea 
inferioară a unui borcan găsit pe vatra din Secţiunea III (Pl. 10/4). 
Decorul caracteristic pentru vasele de la Pantelimon este reprezentat 
de linia orizontală trasată pe toată suprafaţa borcanului, prezentă sub 
forma unor incizii sau caneluri (Pl. 10/5) Numărul destul de mic de 
fragmente ceramice (circa 30), 1najoritatea atipice (fragmente de 
panse), constituie impedi1nente majore în încadrarea cronologică a 
momentelor de locuire din cultura Dridu. Dimensiunile mici şi 
1nijlocii ale vaselor-borcan, atenţia deosebită acordată modului de 
realizare a decorului, constituie criterii pentru datarea acestei aşezări 
în secolele X-XI. Procentul extrem de mic al vaselor lucrate din pastă 
fină, cu decor lustruit - un singur frag1nent de buză ((PI. 10/2) - ar 
putea restrânge această încadrare cronologică în a doua jumătate a 
secolului al X-lea şi la începutul secolului al XI-lea79

. Această datare 
rămâne, totuşi, la nivelul simplei supoziţii, aşteptându-şi confinnarea 
de la alte eventuale cercetări arheologice în zonă. 
Secolul al XIX-iea. 

Majoritatea complexelor de locuire descoperite pe 
amplasamentul cercetat datează de la începutul secolului al XIX-iea. 
Din această perioadă au fost surprinse cinci locuinţe (bordeie) şi cinci 

. . 

gropi menaJere. 
Locuinţa nr. 1, Secţiunea I, caseta 1, _carourile 10-14 (Fig. 2, pl. 
IV, VI) 

Pe toată lăţimea secţiunii, în zona carourilor 11-13, la 
adâncimea de 1, 1 O m, s-a conturat o suprafaţă cu arsură. Pentru 
dezvelirea sa integrală, spre sud, s-a trasat o casetă cu lungimea de 8 
m şi lăţimea de 3 m. Aici s-a putut cerceta o locuinţă cu dimensiunile 
de 5,50 m (latura est-vest) x 3, 1 O m (latura nord-sud). Pe latura de 
sud, la circa 1 m de colţul de vest, avea un cuptoraş mic din lut, cu o 
vatră lungă de 1 m şi lată de circa 0,20 1n. Cuptoraşul era distrus în 
momentul descoperiririi. Conturul locuinţei a putut fi delimitat 
datorită incendiului, deoarece nu s-a surprins nici o suprafaţă de lut 

79 
Pentru o trecere în revistă a descoperirilor din această perioadă vezi Constantiniu, 

Panait 1966, p. 3-24; Mănucu-Adamcşteanu 1992, p. 57-74. 
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bătătorit care să indice podeaua şi nici urme de scânduri sau pan 
incendiati. 

Materialul cerainic este în stare fragmentară şi provine din 
vase disparate, aflate în partea superioară a umpluturii. Ceramica este 
puţin nuineroasă şi, ca forme, întâlnim: borcanul, oala cu toartă, 
castronul şi farfuria. Din punct de vedere croinatic predomină smalţul 
colorat în diferite nuanţe de verde, maro închis şi roşcat. Ar mai putea 
fi n1enţionat un frag1nent de pipă, de culoare roşu carmin. 

Deoarece inventarul acestei locuinte a fost evacuat înainte de 
incendierea ci, nu pot fi trase concluzii relevante. 

Într-o stare relativ bună (întregibil în proporţie de 60%) se 
află un castron. Are fundul plat, cu o inuchie profilată, pereţi arcuiţi şi 
buza uşor evazată spre exterior. Suprafaţa interioară a castronului a 
fost acoperită cu smalţ inonocroin de culoare verde închis. Peste acest 
fond au fost trasate, cu sinalţ negru, cercuri concentrice care 
alternează cu linii în val. Di1nensiunile castronului sunt următoarele: 
dian1etrul la bază: 8 cin; diametrul exterior la gură: 18 cm; înălţimea: 
5 cin; grosiinea pereţilor: 0,5 cm (Fig. 6/1, pl. 11/1 ). 
Locuinţa nr. 2. Secţiunea II, caseta 2, carourile 26-28 (Pl. IV, 
Vlll) 

În carourile 26-28, între 0,60-0,80 m adâncime, au apărut trei 
vase s1nălţuite, întregi sau întregibile, care erau antrenate de o 
u1nplutură aflată deasupra unei suprafeţe cu multă arsură. Pentru 
delin1itarea acestui co1nplex s-a trasat, spre nord, o casetă lată de 3,50 
m şi lungă de 4,50 m. În aceasta casetă, la -0,85 m adâncime, s-a 
conturat, cu claritate, o locuinţă cu laturile de 3,20 m (latura est-vest) 
x 3,30 1n (latura nord-sud), care nu dispunea de nici o instalaţie de 
încălzire sau pregătire a hranei. 

Locuinţa nr. 2 a fost distrusă de un incendiu puternic, care i-a 
determinat pe locatari s-o părăsească în grabă, fără a avea la 
dispoziţie timpul necesar pentru a-şi salva lucrurile. Din acest motiv 
au putut fi recuperate din u1nplutura sa cinci vase smălţuite, întregi 
sau întregibile ( două ulcioare, două oale cu toartă şi un borcan), restul 
inaterialului cera1nic fiind afectat de incendiul care a provocat 
distrugerea locuinţei. 

Oala cu toartă este prezentă într-o varietate de di1nensiuni, dar 
cu un spectru cro1natic al sinalţului 1nini1n. Păstrată intactă este o 
oală, de inici dimensiuni, cu buza răsfrântă spre exterior. Are 
culoarea roşie, dobândită prin arderea oxidantă în cuptor. Este 
decorată doar la partea superioară cu spirale, linii paralele şi puncte 
realizate din humă de culoare albă. Toarta porneşte de la buza vasului 
şi se prinde de corp în zona 1naxi1nei sale arcuiri. Dimensiuni: 
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diametrul gurii la exterior= 11 cm; diametrul gurii la interior=? cm; 
diametrul bazei=6,8 cm; diametrul în zona 1naximei arcuiri= 12,2 cn1; 
înălţime toartă=? cm; lăţime toartă=2,3 cin; grosiine toartă= 1 cin 
(Fig. 7/1-2, pi. 12/3). 

Dintre buzele şi fundurile de oale recoltate numai câteva sunt 
smălţuite la interior, predominând verdele şi smalţul incolor. Se tnai 
adaugă cercuri concentrice la exterior, realizate din hu1nă albă. În 
rest, culoarea este cea rezultată în urma arderii oxidante. Ca 
dimensiuni, predomină vasele n1ijlocii, cu diametrul la bază între 9 şi 
13 cm şi cele mici, cu diametrul de 7 cm. Torţile au lăţimi variate de 
la 3 la 4,3 cm. Excepţie face o oală de mari dimensiuni, acoperită la 
interior cu s1nalţ verde oliv. Dimensiuni: diametrul la gură=22 cn1; 
diametrul la bază= l5,5 cm; înălţimea= l5,5 cm (Fig. 7/4, pi. 13/3). 

În stare fragmentară, dar întregibil, este un castron de 1nari 
dimensiuni. Are buză teşită la exterior şi este smălţuit la interior şi 
exterior în nuante de verde închis. Dimensiuni: diametrul la exteriorul 
gurii=22, 7 cn1; diametrul la interiorul gurii= 18,2 cm; diametrul la 
bază= 15,4 cm; diametrul maximei arcuiri de=2 l, 7 cm; înălţi1ne= 15,6 
cm. Din aceiaşi categorie, şi tot de mari dimensiuni, sunt alte două
piese, din care s-au păstrat doar fragmente de buze. Acestea sunt
smălţuite în galben, în care pătrund, de la buză spre interiorul vasului,
triunghiuri ascuţite de smalţ maro.

Din categoria ulcelelor s-au găsit 1nai multe exemplare, dintre 
care una nedeteriorată: este smălţuită cu verde la gură şi la partea 
superioară a toartei. În rest ulcica are culoarea alb tnurdar, care 
provine de la un strat subţire de humă albă. Din decor mai fac parte 
trei cercuri incizate în pastă, cu beţişorul, înaintea introducerii vasului 
în cuptor. Ele sunt situate în partea superioară a vasului, puţin 
deasupra umărului. Dimensiuni: diametrul la gură în exterior=9,2 cm; 
dia1netrul la gură în interior=5,4 cin; dia1netrul în zona maximei 
arcuiri=9 cm; diametrul la bază=5,3 cn1; înălţi1ne= 14,4 cm; înălţi1ne 
toartă=7,5 cm; lăţime toartă=2,2 cm; grosime toartă= 1 cm (Fig. 7 /3, 
pi. 12/4). 

Un urcior de mari dimensiuni, nesmălţuit, are păstrată doar 
jumătatea inferioară, fundul lipsindu-i. Dimensiuni: dian1etrul maxim 
în zona mediană=25 cm; înălţi1nea păstrată=22,50 cin (Fig. 6/3, pl. 
12/5) 

În locuinţa nr. 2 s-au găsit două ulcioare smălţuite, intacte şi 
mai multe fragmente ceramice din aceeaşi categorie. Un ulcior este 
de dimensiuni medii, cu gâtul foarte înălţat şi buza uşor răsfrântă spre 
exterior. Este decorat în exterior cu un strat de smalt de culoare verde 

' 

deschis, cu pete de verde închis distribuite arbitrar. Gâtul vasului este 
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decorat şi cu inici pete de smalţ de culoare maro închis. Toarta 
porneşte de la baza gâtului ulciorului şi se arcuieşte într-un unghi de 
aprox. 90°, lipindu-se de partea cea mai bombată a vasului. Se prinde 
de peretele acestuia într-o modelare în relief de forma unei ancore. 
Di1nensiuni: diametrul la gură în exterior=de 3,5 cm; diametrul la 
gură în interior=2,3 cm; diametrul maxi1n al părţii bombate= 11 cm; 
dia1netrul fundului=8 cin; înălţimea ulciorului=23 cm; înălţimea 
toaitei= 11,3 cin; diainetrul toartei=2 cin (Fig. 6/4, pi. 13/2 a-b ). 

Al doilea ulcior cu toartă are gura largă, uşor evazată spre 
exterior. Este decorat pe întreaga suprafaţă cu un sinalţ galben, peste 
care s-au trasat linii drepte sau uşor ondulate, de culoare maro roşcat. 
Toarta porneşte de sub buza vasului şi se închide în zona maximei 
sale arcuiri. Diinensiuni: diametrul la gură la exterior=7,6 cm; 
diametrul la gură în interior=6,5 cm; diametrul la bază=9,2 cm; 
înălţimea=23 cm; înălţime toartă=9,3 cm; lăţime toartă=2,9 cm; 
grosi1ne toartă= 1,4 cm (Fig. 6/5, pi. 13/1 ). 

Din această categorie remarcă1n un ulcior de mari dimensiuni, 
decorat pe toată suprafaţa cu un s1nalţ verde, peste care s-au trasat 
dungi maronii, late de 1,5 cin. Diametrul la gură este de 5 cm, el 
îngustându-se până la 3 cm atunci când pătrunde în corpul vasului. 
Toarta este lată de 4 cm şi este prevăzută cu alveole pe părţile 
laterale, pentru ca 1nâna celui care îl foloseşte să nu alunece. 
Înălţiinea sa totală este de 11, 7 cm, iar grosiinea peretelui de 1,4 cm. 
Probabil capacitatea acestui vas depăşea 5 litri (Fig. 6/2 a-b, pi. 13/4). 

Din categoria cerainicii de uz con1un, farfuriile sunt puţin 
reprezentate. Atrage totuşi atenţia un fund de farfurie adâncă, cu 
diainetrul de 11 cn1 şi acoperit la interior cu un smalţ de culoare 
galbenă (PI. 12/2). 
Locuinţa nr. 3. Secţiunea II, caseta 3, carourile 34-35 (PI. VIII) 

In capătul estic al Secţiunii III, la o adâncime de O, 70-0,80 m, 
s-a conturat umplutura ,unui bordei. Pentru cercetarea lui a fost
trasată, spre sud, caseta 3, cu lăţimea de 2 şi lungimea de 3 m. Stratul
de păinânt negricios a coborât până la adânciinea 1,38 m; acest bordei
a fost delimitat parţial (latura nord-sud are 2,20 1n, în timp ce latura
est-vest a fost surprinsă pe 2,80 m ), o parte din el întrând sub laturile
de nord şi est ale Secţiunii II.

Din uinplutura locuinţei nr. 3 s-au putut preleva puţine 
frag1nente ceramice, dintre care o pipă cu diametrul la focar de 3 cn1, 
adâncimea de 2,8 cin şi lungimea de 6 cm (Fig. 8/3). Este de culoare 
roşiatică şi este ornată pe toată suprafaţa cu motive florale şi 
geo1netrice realizate prin ştampilare înainte de ardere. 
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Celelalte vase sunt reprezentate de oale cu toartă de 
dimensiuni medii, nes1nălţuite (Fig. 8/6, pl. 14/5). Una dintre oale 
este smălţuită la exterior în maro cu pete de culoare galben închis 
(Fig. 8/1 ). Alt exe1nplar, de dimensiuni mijlocii, este acoperit la 
interior cu un smalt incolor. 

Decorul este reprezentat de dungi late de humă, verticale. 
trasate până spre u1năr, acoperite cu smalţ incolor. 

Dintre celelalte vase ne-a reţinut atenţia un fragrn�nt din 
fundul unui urcior, nes1nălţuit ( diametrul de 6,3 cn1) pe care, înainte 
de ardere, a fost încizată o cruce cu braţele aproximativ egale (Fig. 
8/2, pl. 15/4 ). Dintr-un alt vas s-a păstrat doar partea superioară 
(înălţimea=? cm (Fig. 8/5, pl. 14/2). 

Din categoria vaselor deschise, menţionăm un fragment din 
buza unei străchini, acoperită cu smalţ verde la interior şi pe 
marginea exterioară, care are o urechiuşă în relief, pentru susţinere, 
plasată imediat sub marginea buzei (PI. 14/4). Un alt exemplar, cu 
profilul aproape co1nplet (îi lipseşte doar buza), are fundul drept, 
decorat la interior cu pete de smalţ de culoare verde şi este acoperit 
cu smalţ incolor (PI. 14/1 ). 
Locuinţa nr. 4. Secţiunea IV, carourilelS-16 (PI. X) 

Acest complex a fost surprins în carourile 15-16, între 0,60-
0, 70 m adâncime, unde s-a conturat mai clar umplutura locuinţei. La -
0,65 m a apărut o parte dintr-o vatră, restul intrând sub profilul de sud 
al Secţiunii IV. De notat că în Secţiunea V, aflată la numai 1 m spre 
sud, umplutura acestei locuinţe nu a mai fost surprinsă. 

Locuinţa nr. 4 este foarte slab reprezentată ceramic. Au fost 
recoltate nu1nai două fragmente relevante. Pri1nul reprezintă un 
castron, păstrat în proporţie de 70%. Are suprafaţa interioară 
acoperită cu un smalţ verde, peste care s-au trasat arbitrar linii de 
smalţ maro şi pete de verde deschis. Vasul are pereţii groşi, ajungând 
la bază la 1 cm. Diametrul bazei este de 9 ,2 cin, iar înălţimea buzei, 
foarte uşor aplecată spre exterior, este de 3,6 cn1 (Fig. 9/1, pl. 11 /4 ). 
Dintre vasele deschise 1nenţionăm şi un frag1nent de strachină, cu 
buza acoperită cu un s1nalţ de culoare galbenă (Fig. 9/2). 

Al doilea este un fragment de toa1iă de oală. Ii conferă 
in1portanţă dimensiunile foarte mari. Astfel înălţin1ea toartei este de 
11 cm, lăţimea de 5,4 cm, iar grosimea peretelui de 1,3 cm. Aceste 
dimensiuni sugerează că ne aflăm în faţa unui recipient robust, a cărui 
capacitate putea ajunge la circa 8 litri. 
Locuinta nr. 5. Sectiunea V, caseta 1, carourile 4 - 6 

, ' 

Caseta 1 a fost trasată, pe o lăţi1ne de 1 m, între carourile 3 şi 
9, spre sud, pentru cercetarea unui cotnplex de locuire din secolele 
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VI-VII p. Chr. Spre surprinderea noastră, primele materiale
descoperite - un urcior aproape întreg şi alte fragmente de vase
deschise - au aparţinut secolului al XIX-lea. Numărul foarte mare de
forn1e cerainice descoperite în zona carourilor 4-6, între adâncimile
de 0,30-0,60 in, sugerează că avem de-a face cu umplutura unei
locuinţe de suprafaţă. Din păcate, cu ocazia plantării viţei de vie,
locuinţa a fost distrusă, astfel că nu avem nici un fel de indicii în
legătură cu suprafaţa ei.

Locuinţa nr. 5 este reprezentată semnificativ de aproape toate 
tipurile ceramicii de uz coinun, atât smălţuită cât şi nesmălţuită. Ca 
nuinăr al fragmentelor ceramice descoperite este preponderentă oala 
cu toartă de diferite diinensiuni. Pasta din care sunt realizate oalele 
diferă, de la cea fină nisipoasă, până la cea amestecată cu pietricele 
fine sau cu pulbere de inică. Oalele cu toartă se caracterizează prin 
faptul că au diainetrul gurii inai mare decât baza şi umerii puternic 
rotunjiţi. La aceste caracteristici se adaugă torţi late, uneori 
supraînălţate, care se prind în zona de maximă arcuire sub muchea 
buzei. Buza este înaltă, evazată. Decorul este reprezentat de incizii 
fine orizontale sau benzi trasate cu humă (Fig. 10/5, pl. 16/1 ), benzi 
late de smalţ de culoare verde, la interiorul şi exteriorul buzei (Fig. 
I 0/1, pi. 16/3). Un exeinplar a fost acoperit cu humă la exterior şi 
decorat cu grupuri de stropi mici de culoare verde-kaki. Uneori apare 
un decor combinat de incizii scurte verticale, acoperit cu bandă de 
s1nalţ de culoare galben. 

Dintre vasele întregibile, reţine1n o ulcică cu toartă ce prezintă 
un decor din benzi de incizii orizontale dispuse pe gât şi în zona 
di111etrului maxi111 şi un strat de s1nalţ de culoare verde care coboară 
puţin pe gât; îi lipseşte buza şi o parte din gât. Dimensiuni: diametrul 
1naxi1n=8 cin; diainetrul bazei=5, 7 cin; înălţimea= 12,4 cm (Fig. 10/3, 
pi. 17/3). 

Farfuriile sunt fonne de vas întinse cu pereţii în unghi obtuz şi 
cu buze în general puţin evazate spre exterior (Fig. 11/2, pi. 18/4). 
După rolul pe care îl îndeplinesc în gospodărie, putem să le 
diferenţiem în două categorii: farfurii întinse şi farfurii adânci. Din 
cele zece fraginente cerainice descoperite, numai două sunt parţial 
decorate, în sensul că au pete de culoare verde dispuse arbitrar pe 
fondul roş�. al arderii oxidante. Celelalte sunt decorate integral cu 
smalţ, de preferinţă galben, urn1at de verde sau castaniu de diferite 
nuanţe. Modelele aplicate sunt în general geoinetrice: cercuri, puncte, 
fascicole de linii ondulate, pete de culoare, flori stilizate etc. S-a 
păstrat un singur fund de vas al cărui diainetru este de 9, 1 cm. 
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Ulcelele reprezintă o formă de vas amforoidal 1nai puţin 
încăpător decât ulciorul şi cu un gât mai larg. S-au descoperit trei 
fragmente. Dintre acestea, unul are o toartă de mici di1nensiuni de la 
care lipseşte partea superioară. A fost decorată, la partea superioară 
cu un smalţ de culoare verde, iar în rest cu un strat de humă albă. 
Dimensiunile păstrate: diatnetrul în zona maximei arcuiri= 1 O cm; 
diametrul bazei=9 ,4 cm; grosin1ea peretelui=0,5 cm. 

Strachina are o fonnă tronconică, cu buza trasă oblic spre 
exterior. S-au descoperit şapte fragmente ceramice smălţuite în 
totalitate cu diferite nuanţe de galben. Unul dintre fragmente are 
aplicat pe partea interioară un unghi umplut cu linii verticale paralele 
de culoare verde, pe fond galben (Fig.11/5, pi. 18/2). 

Castronul este reprezentat de două fragmente ceramice : unul 
este smălţuit cu verde (Fig. 11/3, pi. · 8/3), iar celălalt este decorat cu 
linii şi dungi paralele de culoare alternativ galben cu 1naro (Fig. 11/4, 
pi. 18/1). 

Cele cinci gropi menajere atribuite secolului al XIX-iea, sunt 
repartizate astfel: Gr. 1 - surprinsă în grund la adânci1nea de 0,94 m, 
are adânci1nea 1,30 m (Secţiunea I, carourile 3-4, lângă profilul de 
nord, fig. 1/2-4, pi. VI); Gr. 2 - surprinsă în grund la adâncimea de 
0,94 m, are adâncimea 1,24 m (Secţiunea I, caroul 4, fig. 1/2, pi. VI); 
Gr. 3 - surprinsă în grund la -1,00 1n, are adâncimea 1,50 m 
(Secţiunea II, caroul 6, pi. VII); Gr. 4 - surprinsă în grund la -1,30 m, 
are adâncimea 1,85 m (Secţiunea II, caroul 1 O, pi. VII), Gr. 5 -
surprinsă în grund la -0, 70 m, are adâncimea 1,50 m (Secţiunea VI, 
caroul 14, lângă profilul de sud, pl. IX). 

Toate aceste gropi au avut un caracter menajer, însă cu 
excepţia fragmentelor de oase nu s-au descoperit alte materiale care 
să permită o încadrare cronologică. Ultima dintre ele, Gr. 5, a fost 
plină cu oase de animale de mari dimensiuni, foarte bine păstrţ1te, fapt 
ce sugerează o datare mai recentă de prima jumătate a secolului al 
XIX-lea, când a fost incendiat satul localizat cu ocazia săpăturilor
noastre.

În Secţiunea I, caroul 21, la adâncimea de O, 70 m, s-a 
descoperit un vârf de săgeată din bronz, realizat prin ştanţare. Vârfu I 
de săgeată este prevăzut cu două aripioare lungi de 0,5 cm care nu 
permiteau scoaterea sa decât prin perforarea corpului în care a fost 
introdus pe o lăţime de 1,2 cm. Lungimea vârfului de săgeată este de 
3 cm, grosimea maximă de 0,3 cn1, iar greutatea de 1,6 gr (Fig. 9/3, 
pi. 11/2). Săgeata care întrebuinţa acest vârf poate fi datată la finele 
secolului al XVIII-lea şi în primele decenii ale secolului următor. Era 
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întrebuinţată la vânătoare, cu predilecţie pentru animale sau păsări de 
mici dimensiuni. 
Concluzii 

Înaintea oricăror alte observatii se cuvine subliniat că 
staţiunea investigată prin cercetare arheologică preventivă în toamna 
anului 2004 se află la nord-est de complexul Lebăda (PI. I, pct. 1 O) 
şi nu la sud-est de acesta, unde apare Punctul "Colţul Pădurii" înscris 
în Lista Monumentelor Istorice publicată de Ministerul Culturii şi 
Cultelor în anul 2004 (PI. I, pct. 8). Pentru a evita orice confuzii am 
denumit acest nou punct "Liziera pădurii". 

Cercetările arheologice preventive desfăşurate în perioada 
octombrie-noiembrie 2004, au identificat în arealul menţionat 
vestigii arheologice din 1nai multe epoci (Pl. I, pct. 1 O), începând cu 
preistoria şi sfărşind în secolul al XIX-iea. 

Materialul preistoric provine din: 
- epoca Bronzului: Bronzul ti1npuriu sau mijlociu; Bronzul târziu -
etapa veche (Fundeni-Govora) şi etapa recentă (Zimnicea-Plovdiv);
- pri1na epocă a Fierului (Hallstatt): Hallstatt timpuriu (Pre-Basarabi
de tip Novaci) şi 1nijlociu (Basarabi)(?)
- a doua epocă a Fierului (Latene ).
Materialul constă în ceramică şi o singură piesă de silex şi nu provine
din situaţii neperturbate. Este foarte redus cantitativ. Cea mai mare
parte a sa este databilă în Bronzul târziu. Trăsătura co1nună este lipsa
oaselor de animale, precum şi a resturilor botanice ce pot fi văzute cu
ochiul liber. Caracterul sitului nu poate fi precizat, dar asta se
datorează în pri1nul rând deranjamentelor secundare şi mai târzii.
Situl de la Pantelimon ră1nâne însă i1nportant prin faptul că atrage
atenţia asupra existenţei unor resturi modeste ale unor activităţi
u1nane de scurtă durată şi care sunt de regulă ignorate de cercetare, în
favoarea siturilor 1nai bogate. O ase1nenea abordare distorsionează
inevitabil imaginea despre epocă (N.P.).

Descoperiri din secolele III-IV şi VI-Vil au fost semnalate 
anterior, atât prin cercetări de suprafaţă, cât şi ca urmare a săpăturilor 
arheologice efectuate în mai inuite puncte din Bucureşti şi 
1mpreJunm1. 

Din perioada feudalis1nului ti1npuriu erau cunoscute două 
aşezări rurale, dar acum, pentru pri1na dată, s-au făcut săpături într-o 
astfel de staţiune arheologică. 
Secolele XVIII - XIX 

După cum se cunoaşte, pe actuala insulă a lacului Pantelimon 
II, pe lângă o mănăstire a Ghiculeştilor, ridicată pe la 1673, 
domnitorul Grigore Ghica Vodă a început, în anul 1735, construcţia 
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unui complex format din mănăstire, biserică şi un spital pentru 
bolnavii de ciumă. Printr-un hrisov datat în 12 octombrie 1735, 
domnitorul dăruieşte ctitoriei de pe n1oşia Obileasca, cu hra1nul Sf 
Pandeleimon - de unde îşi va lua apoi numele spitalul şi satul - trei 
moşii domneşti: Drăgăneşti (Prahova), Persica (Ialomiţa) şi Ruşi, 
precum şi via de la Sărata. Pentru ridicarea aşezămintelor 
mănăstireşti şi a celor spitaliceşti aferente, domnitorul l-a desemnat 
ca epitrop pe mitropolitul ţării, Ştefan 80

. Întrerupt în timpul mutării 
do1nnului în Moldova, proiectul a fost reluat în timpul celei de-a doua 
doinnii din Ţara Românească ( 1748-1752). Conducerea lucrărilor a 
fost încredinţată lui Sandu Bucşănescu, vel clucer de arie care, în 
timp de trei ani reuşeşte să construiască biserica Pantelimonului, 
palatul reşedinţă de vară cu minunatul foişor de factură arhitectonică 
orientală81 şi un parc cu alei, având în mijloc o făntână cu apă bună 
de băut. Biserica, terminată la 1750, după data pisaniei82

, a devenit 
mai apoi lăcaş de odihnă veşnică pentru domnitorul Grigore Ghica şi 
sotia sa83

.' 
Spitalul exista şi el în anul 175084 şi avea, pentru început, 12 

camere „pentru bărbaţi şi muieri ce ar pătimi de boli hroniceşti (adecă 
de boli îndelungate)". Pe lângă acesta, "mai într-o laturi şi mai 
departe de zidirea sfântului lăcaş al sfântului Pantelimon, a1n făcut 
( doinnitorul Grigore Ghica) alte osebite spitaluri, ca acestea să fie 
numai pentru bolnavii carii ar păti1ni de primejdiosele bole, adică de 
ciumă şi de lingore"85

.

Prin întinsul hrisov din iulie 175286 
- cunoscut din copia aflată 

în Condica mănăstirii Pantelin1on - şi confirmat prin testamentul lui 
Grigore Ghica din 9 iulie 17 5987

, în afară de moşiile şi privilegiile 
acordate pentru asigurarea veniturilor necesare întreţinerii spitalului 
şi celorlalte aşezăminte de la Pantelimon88

, Grigore Ghica trece în 
stăpânirea acestora şi o suprafaţă de aproape 400 de hectare din 
hotarul oraşului Bucureşti, după cum rezultă din catastihul întocmit în 

80 
Galeşescu 1899, p. 170-171. 

81 
Galeşescu 1899, p. 633 - inscripţie arătând că foişorul a fost terminat la 175 l; 

Sinigalia 1998, p. 9. 
82 

Galeşescu 1899, p. 631-632. 
83 Brătulescu, R. Ilie 1935, p. 13-16; Ionaşcu 1959, p. 123. 
84 

D. Fotino, Istoria Daciei, II, p. 157, cf. Stoicescu 1961, p. 137, nota 1.
85 

Galeşescu 1899, p. 180-181.
86 

Ibidem, p 176-230.
87 

Ibidem, p. 231-230.
88 

Ibidem, p 198-212.
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anul 1752, în luna iunie, pentru 12 mahalale, între care se afla şi 
Panteli1non89

. 

Cutre1nurul din anul 1802 a avariat biserica şi clopotniţa 
1nănăstirii. Biserica a fost refăcută din temelie, în anul 1813, 
co1nplexul religios fiind trecut printre 1narile mănăstiri domneşti, ale 
Ţării Roinâneşti. 

Ansamblul de la Pantelimon, înconjurat de două incinte, a fost 
afectat grav de cutremurul din anul 1977. Deşi au existat proiecte 
pentru restaurarea acestui important 1nonument de arhitectură, 
biserica a fost demolată între 1984 şi 1986, iar clădirile mănăstirii au 
fost reamenajate pentru a adăposti actualul complex Lebăda90

. 

Cercetările arheologice preventive din anul 2004 au localizat 
o modestă aşezare rurală, care poate fi identificată cu satul
Pantelimon.

Satul s-a format în jurul mănăstirii Sf Pantelimon, al cărui 
nume - Sveti Pantilemon - apare şi pe o hartă de la stărşitul secolu lui 
al XVIII-lea: - Mappa Specialis Walachiae din anul 1788, întocmită 
de Ferdinand Ruhendorf Hadik, păstrată în colecţiile Muzeului 
Municipiului Bucureşti (inv. 11058). 

Pe harta stolnicului Constantin Cantacuzino, publicată la 
1700, apar 50 de sate în judeţul Ilfov, dintre care 11 cu aşezări 
boiereşti. Localitatea Pantelimon lipseşte dintre ele91

, dar, după cum 
se cunoaşte, stolnicul nu a însemnat pe harta sa decât o mică parte din 
satele existente92

.

Într-o recentă cercetare concretizată într-o lucrare de doctorat 
dedicată judeţelor Ţării Româneşti până la 1nijlocul secolului al 
XVIII-lea, satul Panteliinon nu apare 1nenţionat93

.

Rezultă că, după construirea 1nănăstirii Sf Pantelimon în anul
1750, acest nume a fost preluat de satul din vecinătate, înfiinţat în a 
doua juinătate a secolului al XVIII-lea, după una din numeroasele 
calamităţi care s-au abătut asupra Bucureştiului şi a împrejurimilor 
sale. 

Primele menţiuni documentare cunoscute în acest 1no1nent, 
sunt de la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Pentru început ne vom opri 
la lucrarea 1nonu1nentală a lui F. I. Sulzer, Geschichte des 

transalpinischen Daciens, în trei volume, apărută la Viena în anul 

89 Ionaşcu 1959, p. 117-145; Ionaşcu, A. Petric, P. Carnian 1961, p. 42. 
90 

Stoicescu 1961, p. 240-241; Biserici osândite 1995, p 164-165; Atlas-Ghid, II, 
2000, p. 480-481. 
91 

Giurescu 1943, p. 16. 
92 

Ibidem, p. 15. 
93 Bâzgan 2004, p. 200 şi anexa 52. 
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1781. In volu1nul I, capitolul IV, autorul prezintă "Alcătuirea 
topografică sau descrierea locurilor i1nportante, munţi, ape din Dacia 
transalpină actuală": la judeţul Ilfov, printre localităţile din jurul
capitalei, este menţionată şi Pantelimon9 

. Pe harta austriacă din 1790 
'"Militărische Karte. Der kleinen oder Osterreichischen und Grossen 
Walachei", în planşa 72 sunt trecute aşezările din jurul Bucureştiului, 
printre care apare şi numele de Pantelimon95

. Dintr-un document 
datat la 24 septe1nbrie 1 792 aflăm că numele era purtat de o aşezare 
modestă, un sat: deoarece din vara acestui an principatul muntean şi 
capitala erau bântuite de o groaznică epidemie de ciumă, la 
propunerea ispravnicului de Ilfov, serdarul Vintilă Prejbeanu, 
do1nnitorul Mihail Şuţu hotăreşte, în ciuda opoziţiei locuitorilor din 
satele Pantelimon şi Fundeni, să evacueze casele pentru a le pune la 
dispoziţia celor suspecţi de contagiune96

.

De la doctorul Constantin Caracaş, care a început prin a fi 
1nedic la spitalul Pantelimon (între 1802 şi 1804), aflăm că satul era 
situat la un sfert de ceas de Bucureşti97

. O catagrafie întocmită în 
decembrie 1819-ianuarie 1820, înregistrează faptul că localitatea 
făcea parte din Plasa Dâmboviţa de Jos. Pe lista birnicilor găsim 5 
1nilocaşi, 12 codaşi, dar nici un fruntaş98

.

Locuirea din acest punct, reluată la sfărşitul secolului al 
XVIII-iea (post 1792) nu a fost de lungă durată: urmele violente de
incendiu constatate, ca şi bogatul inventar ceramic abandonat în
locuinţa nr. 2, dovedesc că aşezarea a fost părăsită în grabă. Tipologia
şi unifonnitatea inventarului ceramic sugerează că aşezarea a existat
în prima ju1nătate a secolului al XIX-iea. Depozitele de ceramică
descoperite în Bucureşti, păstrate datorită incendiului din anul 184 7,
fumizează analogii concludente pentru ceramica descoperită în
locuintele de la Pantelimon99

.

Sfârşitul violent al satului poate fi pus în legătură cu 
evenimentele petrecute în anii '20, ai secolului al XIX-iea. La 15 mai 

94 Şerban 1978, p. 242, nota 6. 
9· ) Toşa-Turdeanu 1964, p. 208.
96 Cemovodeanu 1984, p. 77-78. 
97 Constantin Caracaş, Descrierea topografică a Ţării Româneşti şi cu observaţii 
antropologice privitoare la higiena şi boa/ele locuitorilor ei, Bucureşti, 1830, p. 
185-187, cf. Şerban 1992, p. 241, 245.
98 Constantinescu 1992, plasa Dâmboviţa de Jos, nr. 10.
99Mănucu-Adameşteanu, Monica Mărgineanu-Cârstoiu, Ingrid Poli, B.
Constantinescu 1998, p. 5-48; Mănucu-Adameşteanu, D. Căpăţână, Ingrid Poli, B. 
Constantinescu 2001, p. 19-55; Mănucu-Adameşteanu, Dan Căpăţână 2002, 
passim; Mănucu-Adameşteanu, Elisabeta Drăgan, Ingrid Poli, D. Căpăţână 2002, p. 
95-125.
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1821 oastea pandurilor lui Tudor părăseşte Bucureştiul, iar la 17 mai 
chehaia paşei de Silistra intra în capitală. Din prima zi încep 
represaliile, care cultninează cu uciderea bimbaşei Sava şi a 
arnăuţilor săi. Urmele 1nateriale ale distrugerilor se mai păstrau încă 
în anul 1822, când n1ulte case erau încă în ruină100. Turcii au distrus 
şi manufactura de teste1nele de la Mărcuţa 101 , jafurile ajungând şi la 
Panteli1non. 

Satul s-a refăcut imediat, el fiind în scris în catagrafia din anul 
1831102

. În harta statistică întocmită între 1828-1832 şi publicată în
anul 1835, satul Pantelimon, format în jurul bisericii şi a spitalului 
întemeiate de Grigore Ghica, era trecut cu 70 de gospodării 1 03. 

100 
Berindei 1963, p. 183-185 

101 
Olteanu 2002, p. 128. 

102 
Bâzgan 2004 a, p. 73, nr. 3567 - satul Pandelimon din J·udetul Ilfov 

I 03 
' 

Giurescu 1979, p. 213. 
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Rescue excavations at Pantelimon (2004) 

Summary 

In the autu1nn of 2004 rescue excavations were carried out in
Panteli1non, near Bucharest, on the place called "Liziera Pădurii" (no. 
1 O on the plan on pl. I). E ight sections ( of constant breadth: 2 m, and 
variable length: 56 - 70 1n), and four s1naller additional surfaces were 
excavated. A previously unknown site, with remains fro1n the Bronze 
Age, Iron Age (Hallstatt and Latene ), 3rd 

-
4th c., 6th - ? 1h c., 10 th -

11 th c., and 19th c., was thus identified. During the centuries, each
newer occupation as well as conte1nporary activities (plantig of a 
vineyard etc.) disturbed earlier layers, so that only features from the 
3 rd 4th 1 oth 11 th d 19th h b - c., - c. an c. were so1new at etter preserved.
The rest of the material was collected from a homogeneous layer, 
with no obvious markers of walking levels. (Gh. M.-A.). 

The prehistoric material 

Two complete vessels, other 59 potsherds stemming from 28 
pots, and a flint tool were recovered during a rescue excavation. The 
ceramics was found in a stratigraphically undifferentiated layer, at a 
depth of - 0.35-0. 70 m, under the roots of a vineyard. The presence
of prehistoric material above houses of much later periods (3-4th

century, 6-7 the century, and 19th century) shows that the depth
cannot be used for judgn1ents upon chronology or associations. 

The pottery is highly frag1nented. lt belongs to several 
periods: late Iron Age (pl. 1/7, 9); early Iron Age (Basarabi (?) 
pottery: pl. 111/6; Novaci pottery: pl. Ill/7), latest period of the late 
Bronze Age (Zimnicea-Plovdiv pottery: pl. II; Ill/8), and earlier 
period of the late Bronze Age (Fundeni-Govora pottery: pl. 1/11; 
lll/1 ), early or tniddle Bronze Age (pi. 1/1 O; 111/4 ). 

The flint tool (yellow-grayish: pl. III/2) 1night belong to each 
of these Bronze Age periods. 

There is no good explanation for the presence of these 
potsherds in this area. It is though interesting that no single animal 
bone was found, as well as no other kind of organic material (the 
earth was not specifically searched for seeds, but the excavator 
noticed neither seeds nor wood/charcoal during the excavation). 

Most archaeologists would overlook prehistoric sites, which 
appear to be too modest. By ignoring these signs of episodic hun1an 
activities, our image of the past cannot but be distorted. This is why, 
excavating with due attention a similar but preferably better 
preserved site is not necessarily an unrewarding task. (N.P.). 

127 

https://biblioteca-digitala.ro



3 rd 
- 4th centuries 

The remains appear in faur sections. The only feature, 
probably a house, was unfortunately damaged by the vineyard. 

Ceramics represents the only archaeological material: small 
fragrnents of bowls, jugs and jars, 1nade on the fast wheel. There are 
alsa some hand-n1ade jars. The dating relies mainly on bowls. 
6th 

-i 11 centuries 
There is only a small nu1nber of sherds datable in the 6th - i 11

c. They were found among those from the 3rd - 4 th c. The bulk of 
the1n were hand-made. The almost only pottery form represented is 
the jar. The dating is supported by a clay pan fragment, characteristic 
for this epoch. (A. M. ). 
1Oth-11 th centuries 

Archaeological finds from the so called "Dridu culture" have 
a scarce presence in the arca. The units investigated were an open 
hearth, an earthen kiln and two waste pits. The kiln had two phases. 

The fact, that the Pit 1 cuts the kiln, points to a somewhat 
longer occupation of this site. The pottery, no more than 30 
frag1nents, can be attributed to only one shape: the jar. The vessels, 
s1nall and middle sized, are 1nade on the slow wheel. Their typical 
decoration consists of horizontal lines, incised or grooved, single or 
grouped, covering the whole surface of the jars. The extremely low 
percentage of containers made of fine fabric and bearing a brushed 
decorat ion - of which only one fragment stems from the rim - allow 
the limiting of the dating to the second half of 10 th 

- beginning of the 
11 th 

C.

19th century 
The majority of the archaeological remains can be dated into 

the I 9th c. Five waste pits and five sunken buildings were explored. 
House 1 had an earthen aven, House 4 an open hearth. But for a 
bronze arrowhead, the archacological 1naterial consists in a rich, 
1nostly enamelled, pottery. 

The settlement was burnt down. The inventory of the Houses 
l and 2 - five whole containers: a jar, two pitchers, two jugs -
remained on the spot. This happened most probably during the events
from 1821. (Gh. M-A.).

Caption of the plates and figures: 

PI. I. 

PI. II. 

Pantelimon. General plan of the archaeological sites. 

Bucharest. Map with the findings from the 3
rd - 4 th c. ( 1)
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PI. III. 

PI. IV. 

PI. V. 

PI. VI. 

PI. VII. 

PI. VIII. 

PI. IX. 

PI. X. 

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

PI. 1. 

PI. 2. 

PI. 3. 

and 6
th 

- i
h 
c. (2).

Location of the archaeological excavations (2004). 
Plan of the archaelogical features. 
Pantelimon. The northern profiles of sections IV and V. 
Section I. Features from the 19th c. (Pits 1, Pit 2, and
House 1). 

Section II. Features from the 10
th 

- 11
th 

c. (Pits 1, Pit 2,
and kiln C 1) and the 19

th 
c. (Pits 3 and 4).

Section II. Features from the 19
th 

c. (House 2 and House
3). 

Section III. Features from the lO
th
-11 

th 
c. (Hearth 1).

Section VI. Features from the 19th 
c. (Pit 5 and Hearth 2).

Sections IV and V. Features from the 3
rd-4

th 
c. AD

(House 1). 
Section I. 1 - east-west view; 2 - west-east view; 3-4 -
Pit 1 ( 19

th 
c.) with stratigraphic details. 

Section I. House 1 (19
th 

c.). 
Section II. 1 - east-west view; 2 - west-east view. 

Section II. 1-2 - dwelling remains (10th 
-11 th 

c. ); 3 -
details of the Kilns 1 and 2. 

Location of the trenches. 1 - east-west view of sections 
II, III and VI; 2 - east-west view of sections III, VI and 

VIII; 3 - east-west view of the plateau and the complex 
Lebăda. 

Pottery. 1 - House 1; 2-5 - House 2 ( 19th c. ).
Pottery from House 2 ( 19

th 
c. ). 

Pottery from House 3 ( 19
th 

c. ).
1-2 - pottery from House 4; 3 - bronze arrowhead ( 19

th 

c.).
Pottery from House 5 ( 19

th c. ). 

Pottery from House 5 ( 19
th 

c. ). 
Pottery from the layer. S I: ( 1) c. 2; 0-0,35 1n; (2) c. 26, -

0,30-0,50 m; (3-5) c. 26; -0,50-0, 70 m. S II: ( 6) c. 20; -
0,54-0,64 m; (7) c. 19-20; -1,40 m; found on the "oval". 

S III: (8) c. 12; -0,35-0,55 m. S V: (9) c. 6-7; cas. 1; -

0,30-0,60 m; ( 1 O) c. 23; -0,50-0, 70 m. S VI: ( 11) c. 24; -

O, 10-0,40 m. Dating: ( 1 O) early-1niddle Bronze Age; ( 11) 
type Fundeni- Govora; (7, 9) Latene(l -6, 8): Bronze 

Age. 
Zimnicea - Plovdiv pottery from the layer: S II, c. 16, -

0,50 - O, 70 m. 
Obviously displaced pottery. ( 1) passim; (2) fro1n a 19

th 
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PI. 4. 

PI. 5. 

PI. 6. 

PI. 7. 

PI. 8. 

PI. 9. 

PI. 1 O. 

PI. 11. 

PI. 12. 

PI. 13. 

PI. 14. 

PI. 15. 

PI. 16. 

PI. 17. 

PI. 18. 

c. House; (3-5) fro1n the 3rd-4th c. AD House; (6-8) from
the fii ling of a 6rd-? 111 c. AD House; (x) first phase in
1nanufacturing the bottom; (y) direct ion of the corrosion.
Dating: ( 1) type Fundeni-Govora; (8) type Zi1nnicea
Plovdiv; (7) type Novaci (Pre - Basarabi); (6) type
Basarabi(?); (2-5) Bronze Age
Hand made pottery. 1-3, 6-9 -from the 3rd-4 th c.; 4-5,

10-11 -from the 61h-i11 c.
Wheel made pottery: 2, 6-7 -from the 3rd-4 th c.; 1, 3-5, 
8 -from the 6th-7th c. 
Pottery. 1, 5-7 -from the 3rd-4th c.; 2-4 -from the 6th-

? 1
1
1 c.; 1, 5-6 -wheel made; 2-4, 7 - handmade. 

Pottery. 1, 3-9 -fro1n the Yd-4 th c.; 2 -from the 6111-? 1 11 

c.; 1-3, 5-9 - wheel 1nade; 4 - hand 1nade. 
Wheel made pottery from the Yd-4th c. AD. 
Pottery: 2-4 -from 3rd-4 th c.; 1 -from the 6th-? 1 11 c.; 2-4
- wheel made; 1 - hand 1nade.
Pottery fron1 the 1Oth-11 th c.: 2-3,5 - Section 11; 1, 4 -
Section III.
Finds fro1n the 19 th c.: 1 -fro1n House 1; 3-4 - from
House 4; 4 - bronze arrowhead.
Pottery fro1n House 2 ( 19 th c. ).
Pottery fro1n House 2 ( 19 th c. ).
Pottery fro1n House 3 ( 19 th c. ).
Pottery fro1n House 3 ( 19 th c. ).
Pottery fron1 House 5 ( 19 th c. ).
Pottery fro1n House 5 ( 19 th c. ).
Pottery fron1 House 5 ( 19 th c. ).
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PI. VI. SectiW1ea I. Complexe arheologice din secolul al XIX-iea (Gr. 1, 2 si Loc. 1). 

https://biblioteca-digitala.ro



1 2 5 
• I .......... 

PA.NTELIMON 2004 

- -

� 

9 
I 

-l,30

10 

. -

Gr.3 

·-1,75 � -J,_2Q S li ·-1,oo r
Gr. 4 -185

� 

Gr. 1 

Cas.1 

� 

- o,50 Gr.2

- -

Pl. VII. Sectiunea II. Complexe arheologice din secolele X-XI (Gr. 1, 2 si C 1) sial XIX-iea (Gr. 3, 4). 

https://biblioteca-digitala.ro



PANTELIMON 2004 

Cas. 2 

_ -��L,oc.'-� 1;
8 29 33 34 35 

i I . .,_. - - ..... 

- -

-0,85

�\'\\\\��'\.\\)] 
s li 

- - -- -

- 1, 38 

Cas. 3 

PI. VIII. Sectiunea II. Complexe arheologice din secolul al XIX-iea (Loc. 2, 3). 

https://biblioteca-digitala.ro



7• · 10 11' 12 
• 

PANTELIMON 2004 

N 

13 
• 

14 
1 

ţ 

- -

�-0r 60 

V2 
S VI 

Gr.5 

-0,70 •.
.-1,50 

• • - .. 

-

- -

-

7 8 9 10 11 12 13 14 
• f t I f t • 

-

Vl 

S Iii -0,55.
-

Pl. IX. Sectiunea III. Complexe arheologice din secolele X-XI (Vatra 1); Sectiunea VI. Complexe 

arheologice din secolul al XIX-lea (Gr. 5 si Vatra 2). 

https://biblioteca-digitala.ro



PANTELIMON 2004 

4 5 6 7 B 

• • • • • : • • • •• • -: o •••• o' • , ••• : • .. • • • • • • • •
• • • t e,  ····* · ...... ..... , ........... . • • •• t.•: •. f • .  • t •  t • ••• I .-

. • • . • • . . . .. . . . . .. . . . . . . � . . . . . . . . 
• 1.:.-· .• :·: Locu1nta 1: :.,; ....... ·.· .. ····· ... ' ......... . . . . . .. . : . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 

• ... • • • • • • • • • •• • • 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • "1 \ 4 •,. 1 • • 1 
• • ,. 1 • I • I ... • I • I I I t 

IV 

_] c
--

s 

-7 Cas.1 I 

V 

16 

N 

17 

- .

V1 
�-0,65 

-1,00

Pl. X. Sectiunile IV si V. Complexe arheologice din secolele III-IV p. Chr. (Loc. 1). 
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l 

3 

Figura l. Sectiunca I: l - vedere est-vest: 2 - vedere vest-est; 

3-4 groapa 1 (sec. XIX) si detaliu stratigrafic.

4 
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Figura 2. Sectiunea I: locuinta l (sec. XIX). 
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2 

Figura 3. Scctiunca lI: 1 - vedere est-vest; 2 ·· vedere vest-est. 
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Figura 4. Scctiunea II: 1-2 - complexe de locuire (sec. X-XI); 

3 - detalii ale cuptoarelor 1 si 2. 
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1 

2 

3 

Figura 5. l - Scctiunile II, l, III, VI - vedere est-vest; 
2 - Scctiunilc III, VI, VIII - vedere est- vest; 

3 - platoul st complexul Lcbada - vedere est-vest. 
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3 

igma 6. Locuintele 1 (1) si 2 (2-5). 

�eramica clin secolul al XIX-iea. 

2 

https://biblioteca-digitala.ro



https://biblioteca-digitala.ro



3 

igura 7 · JXtlÎn ta 2. 

�ernmica din se _olul al XIX-lea. 
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Figun 8 Locuinta 3. 

Ceramica c.l1n secolul al XTX-lea. 
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3 

Figura 9. Descoperiri din secolul al XIX-lea : 

cer.unica din locuinta 4 (1-2); varf de af!eata din bron'.I. rn_
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Figura 1 O. Locuinta 5. 

Cerarnica din secolul al XLX-lea. 
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Figura 11. Locuinta 5. 

Ccr:1n1ica din secolul al XIX-lea. 
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Phnsa 1. Cernmică din st.rnt. 
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�6 

S I: (1) c. 2; 0-0,35 m; (2) c. 26, -0 ,30-0,50 111; (3-5) c. 26; -0,50-0,70 m. 
S II: (6) c. 20; -0,54--0,64 m; (7) c. 19-20; -1,40 m; de pe "oval''. 

S III: (8) c. 12; -0,35--0,55 rn. S V: (9) c. 6--7; cas. 1; -0 ,30-0 ,60 m; (10) c. 23; -0 ,50-0,70 111. 

S VI: (11) c. 24; -0.10-0 ,40 m. 
Datare: (1 O) Bronz timpuriu-mijlociu; (11) Funden.i-Govora; (7, 9) Latene; (1-6, 8): epoca bi:onzulw. 
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Pbnsa 3- Ceramică disloca tă. 
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O t Sem ! 8� 

(1) passim; (2) în loc. sec. 19; (3-5) în loc. sec. 3-4; (6-8) în loc. sec. 6-7

(x) fund de \�as c11 ş�nţniri pentru aplicarea stratului e.xterior de lut;

(y) direcţii de corodare.
Datare: (1) Fu11de111-Govorn; (8) Zimnicea-Plovd1v; (I) Pre-Basarnbi 

de ttp Novaci; (6) B}1sarnbi (?); (2-5) epoca bronzulrn 
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4 

O cm 
-- ---

Plansa 4. Ceramica din secolele Ul-IV p. Chr. (1-·3, 6-9) 
si VI-VII (4-5, 10-11). 
Ceramica lucrata cu mana. 
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Plansa 5 Ceramica din secolele III-IV p. Chr. (2, 6-7) 
si VI-VII (1, 3-5, 8). 
Ceramica lucrata la roata. 
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Plansa 6. Ceran1ica din secolele III-IV p. Chr. (1, 5-7) 
si VI-VII (2-4). 

Ceramica lucrata la roata (1, 5, 6t cu mana (2-4, 7). 
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Plansa 8. Ceramica din secolele IIl-IV p. Chr. 
Ceramica lucrata la roata. 
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Plansa 9. Ceramica din secolele III-IV p. Chr. (2-4) 
si VI-VII (1 ). 

Ceramica lucrata la roată (2-4), cu mâna (1) 
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Plansa 1 O. Ceramica din secolele X-XI. 

SectiW1ea II (2-3, 5); Scctiunea III (1, 4). 
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Plansa 11. Descoperiri din secolul al XIX-lea. 
Ceramica din locuintele 1 ( 1) si 4 (3-4 ); 

varf de sageata din bronz (4). 

https://biblioteca-digitala.ro



\, __ .. - - - - - ..,,,,' 5.

Plansa 12. Ceramica din secolul al XIX-lea 

descoperita in locuinta 2. 
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Plansa 13. Cera1nica din secolul al XL"X-lea
descoperita în locuinta 2. 

https://biblioteca-digitala.ro



2. 

� - �------------w 

,... I I

/I 
I 

I 

I I 

3. 

4. 

I 7 
�------�-� 

Plansa 14. Ceramica din secolul al XIX-lea 

descoperita în locuinta 3. 

" 

'\ 

\ 

5.

https://biblioteca-digitala.ro



2. 

----- - -- - - - - - -

3 

.... ...-.-..- - -- - ..... - ...... - -

4. 

Plansa 15. Cera1nica din secolul al XIX-lea 

descoperita in locuinta 3. 

6. 

5.

https://biblioteca-digitala.ro



Jj 

----··--�--

-------- -�

I - - -\ ·.:.--..... _. - \ w 

\ 

1 
. 

. -- -------···--�----------

• 
. . 

.. 

.. * 

• 
. - ..

.. .. 

..
•

:: 

2. 

• • • e ,. • • • • • • • . . . .
. .. - . '-"' . . 

.. . 

. . . . . .. . 
.. 

-------· 

. . .. . . 
- .. . 

o - - • .. - • • 
... .. . . . 

.. .. - . . .

.. . ... ,,. . . - -

- - . . .. .. . 
. 

!�--- .. .. ·.
I • ., • .. • 

• ... • • • • • •
., 

... ': • • • • ,. 

Plansa 16. Ceramica din secolul al XIX-lea 

descoperita in locuinta 5. 
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Plansa 17. Ceramica din secolul al XIX-iea 

descoperita in locuinta 5. 
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2. 

Plansa 18. Ceramica din secolul al XIX-lea 

descoperita in locuinta 5. 

3.
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