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În petioada 10.05-12.05.2005 s-au efectuat cercetări arheologice 
preventive pe strada Arad, tarlaua 74, parcela 275, din comuna Brăneşti, 
satul Pasărea 1 (Pl. Il). Acest amplasament, de pe malul drept al văii Pasărea, 
se află în perimetrul si tu lui arheologic "Valea 1 ui Victor". 

Staţiunea arheologică a fost depistată cu ocazia unor cercetări de 
suprafaţă efectuate în cursul anului 1999: ea a fost localizată pe malul drept 
al Văii lui Victor şi se întinde pe o fâşie de teren cu o lungime de cea. 230 
n1. Spre sud se află Valea Pasărea, iar spre vest, Calea Bucureşti (o a11eră 
impot1antă a satului) părea să reprezinte o linie de demarcaţie faţă de situ! 
"La sud de sat" (Pl. I). Cu această ocazie s-au descoperit fragmente 
ceran1ice din epoca finală a bronzului (cultura Tei), hallstattiene şi de tip 
Dridu. Ponderea o aveau materialele hallstattiene2

. 
A 

Incepând cu anul 2000 s-au efectuat mai multe cercetări arheologice 
preventive. determinate de extinderea satului în această zonă. Au fost 
descoperite numeroase n1ateriale arheologice (în strat) şi complexe. datând 
din epoca finală a bronzului şi din epoca hallstattiană târzie3

. 

Cercetarea arheologică de pe amplasamentul din strada Arad a pus în 
evidenţă numai materiale hallstattiene, care, spre deosebire de cele 
cunoscute până acum, se plasează spre începuturile acestei perioade. 

Pe zona edificabilă au fost trasate şapte secţiuni cu orientări şi 

dimensiuni diferi te (Pl. III). 
Descrierea situatiei strati 2:rafice este următoarea: . .... 

stratul \'egetal. cu o grosime ce variază între O. 30- 0.-+0 m: 
stratul de pământ negru cafeniu. compact, gros de cea. 0.30 m. în 

care au apărut mat eri alele arheologice (între - 0,40 - O, 70 m); 

1 Colecti\'ul a fost format din Gheorghe Mănucu-Adameşteanu-responsabil. 0\'idiu Cătălin 
Bojică şi Cristian Nestorescu. de la Muzeul Municipiului Bucureşti. 
~ s·~tndu-Cuculea 2005. p. 36-38. -l6--l9 şi fig. ~-3. 
'Sandu-Cuculea 200.5. p. 47-48. fig. 9. 
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stratul de amestec între pământul negru cafeniu şi lutul galben, 
steril din punct de vedere arheologic, cu o grosime de cea. 0,40 m (între- 0,70 
-1,10m); 

nivelul de lut galben, compact,- "solul viu", apare în medie de la 
cea. - 1,10 m. 

Adânc imea de să pare atinsă a fost de - 1,1 O m. 
Descrierea complexelor arheologice (Pl. 4, 5) 
Groapa nr. 1 (Gr. 1) 
A fost identificată în sectiunea III, carourile 1 - 2, la adâncimea de 

' 
0,22 m. Groapa - de formă ovală în plan şi cilindrică în secţiune, cu fundul 
uşor albiat - a fost cercetată parţial, întrucât intra în profilul de nord-est. 
Dirnensiunile Gr. 1, la adâncimea de surprindere, au fost de 1,08 m x 0,36 m, 
adâncindu-se până la 0,90 faţă de de acest nivel (-1,12 m faţă de nivelul 
actual de călcare). Umplutura consta într-un pământ închis la culoare, gri
cenuşiu, cu fragmente de chirpic ars, dar fără fragmente ceramice. 

Groapa nr. 2 (Gr. 2) 
A doua groapă a apărut în S I, caroutile 5 - 6. Complexul s-a 

conturat la -0,30 m. fără să fi fost surprins nivelul de la care a fost săpată. 
De formă aproximativ ovală, groapa intră atât în profilul de nord-est, cât şi 
în cel de sud-vest. Dimensiunile surprinse în plan sunt de 2,10 x 1,20 m. 
Groapa coboară până la - 1,00 m faţă de nivelul actual de călcare. 

Materialul arheologic provine de la adâncimi cuprinse între 0,30 - 0,75 m, 
faţă de nivelul actual de călcare. 

Locuintă 
" ' 
In S 1, carou! 2, la o adâncime oscilând între 0.20-0,SS m, s-a 

observat o concentrare de fragmente ceramice - 26 exemplare - care, 
coroborate cu prezenţa unor fragmente de vatră în carouri le 1-2, sugerează 
existenţa unei locuinţe deranjate de intervenţii ulterioare. 

l\1aterialul arheologic din această săpătură preventivă provine din 
strat. dintr-o groapă şi dintr-o vatră şi constă din aproximativ 100 fragmente 
ceramice. cea. 10 fragmente de crustă de vatră şi cea. 15 fragmente din 
pământul de sub crustă. un fragment de psalie din COill şi 8 oase de animale. 
dintre care unul cu urme de prelucrare. La acestea se mai adaugă 33 de 
cioburi culese de pe suprafaţă de tatăl proprietarului terenului şi notate cu 
passi111: cioburile sunt însă de foa11e mici di mensi uni şi ati pice 4 . 

Cele approx. l O fragmente de crustă provin de la o vatră cu 
marginile uşor ridicate. Amenajarea îngrijită a suprafeţei. grositnea crustei -
în medie de 5 cn1 -,precum şi soliditatea pământului ars de sub crustă- care 

~ Descrierea şi atribuirea materialell)r arheologice îi apaq1n !'\unei Palinca~. 
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s-a desprins în bulgări de 3-5 cm grosime - indică o folosire de mai lungă 
durată. Vatra a fost dezafect~tă din vechime. 

În secţiunile săpate s-au găsit două gropi, dar dintre acestea doar una 
avea material (v. infra). 

Ceramica provine din stratul de cultură şi dintr-o groapă. Dintre 
fragmentele studiate doar ,.. cea. 40 reprezintă părţi de vas cu oarecare 
relevanţă pentru diagnoză. In ansamblu se disting două categorii de pastă: 
una cu mult degresant constând în cioburi pisate mare (2-6 mm) şi o alta cu 
degresant puţin constând în cioburi pisate forte mărunt (<1 ,5 mm) şi nisip 
fin. Cioburile au suprafeţele arse oxidant (roşii cărămizii şi oranj) şi slab 
reducător (brun deschis-cenuşiu); doar câteva au suprafaţa neagră. Multe au 
exteriorul cărămiziu şi interiorul brun deschis. Faptul că miezul cioburilor 
este aproape întotdeauna negru, iar pe cioburile mai mari culorile nu sunt 
omogene (deci culoarea suprafeţei a rezultat în urma contactului cu aerul) 
este un indiciu al unei temperaturi de ardere necontrolate în mod deosebit. 
Doar un singur fragment are atât miezul cât şi suprafeţele oranj (neilustrat, 
este un fragment de perete de vas). 

S III, caroul 5, Groapa 2 
1\1aterialul din groapă(- 0,30-0,75 m) constă din: 
-cea. 20 de cioburi (cea 3~ din pântece) dintr-un vas bitronconic cu un 

prag la baza gâtului, prag din care se 1idică (probabil iniţial patru, dm care trei 
păstrate) mici proeminenţe. Ambele suprafeţe ale vasului sunt arse neomogen. 
cu pete de cărămiziu brun, brun şi negru, sunt lustruite o1izontal cu luciu (pe 
inte1ior mai slab decât pe exte1ior): suprafaţa este neregulată din cauza pastei, 
degresată cu multe cioburi pisate mare (cea soc;r) degresant). o parte a vasului 
a fost în mod evident ars secundar. Mari părţi ale suprafeţelor sunt acoperite 
fie cu o crustă albă, fie cu una brună: ultima poate fi luată, la prima vedere, 
drept suprafaţa vasului (Fig. 1 ). Mai multe exemplare similare există în 
aşezarea de la Popeşti, în stratUiile datate în sec. X-IX a. Chr., dar din păcate 
nici unul nu provine din condiţii stratigrafice clare. astfel încât o restrângere a 
dată1ii în inte1iorul acestui interval nu este posibilă5 . Alte situri din această 
perioadă nu se cunosc deocamdată. 

- cea. 30 fragmente din cel puţin alte două \'ase de dimensiuni 
mijlocii. arse inegal. de la oxidant la reducător. din pastă de calităţi diferite: 
dou{l provin de la vase-sac decorate cu brflll alveolar sub margine şi 

crestături pe huză (Fig. 2/1-2): 
- o jumătate dintr-o psalie de con1 cu două găuri păstrate. 

perpendiculare una pe alta (Fig. 214 ). Nu se încadrează în nici unul din 
tipurile stabilite de N. Boroffka6

. 

' P;dinra~ rnss. 
h Bmoff\;1 19RR. p. Rl-1.'..5. 
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Materialul din strat constă din: 
- fragmente ceramice provenind din vase de dimensiuni mtct şi 

medii, de regulă din pastă cu mult degresant mare, arse oxidant cel puţin la 
exterior. Sunt decorate cu brâuri alveolare (Fig. 3), pastilă alveolată (Fig. 
5/1) sau nu au decor (Fig. 411-4)~ 

- fragmente de torţi provenind de la vase de formă nedeterminabilă 
cu siguranţă (Fig. 5/2 ar putea proveni de la o strachină de dimensiuni mari)~ 

- 7 fragmente de oase de animale dintre care unul de os de vită aflat 
în curs de prelucrare: are două perforaţii de formă dreptunghiulară de 1,2 x 
0,7 cm şi, respectiv, 1,6 x 0,6 cm (Fig. 5/5). 

Spre deosebire de materialul ceramic din groapă, cel din strat nu 
prezintă nici un fel de particularităţi care să permită datarea sa, el 
reprezentând o ceramică utilizată o lungă perioadă de timp atât înainte cât şi 
după sec. X-IX a. Chr. Stratigrafic, groapa este mai recentă decât stratul, dar 
nu se poate preciza cu cât timp mai recentă. 

Trecând în revistă descoperirile arheologice hallstattiene din situ! 
"Valea lui Victor", constatăm că există materiale ceramice care indică două 
perioade distincte7

. 

În cursul cercetări lor arheologice de pe strada Arad a fost cercetată o 
groapă menajeră din secolele X-IX a. Chr. şi o aglomerare de ceramică şi 

fragmente de vatră care pot fi plasate la începutul Hallstattului. 
Pe strada Constanţa, în vecinătatea acestui teren, au fost descoperite 

materiale - cea mai mare pat1e din umplutura unui bordei - care, pe baza 
unor fragmente de căni lustruite, cu analogii la Ferigile, au fost atribuite 
perioadei hallstattiene finale 8

. Centralizând informaţiile rezultate în urma 
cercetări lor arheologice preventi \'e practicate între limita sudică a satului 
Pasărea şi malul nordic al văii Pasărea, putem f01mula câteva observaţii 
preliminare. 

1. Cele două staţiuni arheologice - "La sud de sat" şi "Valea lui 
Victor·· - puse în evidenţă cu prilejul cercetărilor de suprafaţă din anul 
1999. fac pa11e dintr-un singur sit arheologic. De altfel. însăşi autoarea 
pri mc lor ccrcct ări din această zona re vi ne asupra punctului de vedere 
exprimat anterior şi ia în considerare existenţa unui singur perimetru 
arheologic: ca păstrează cele două situri pc care le separă. arbitrar. cu o linie 
punctată<J. Deoarece. aşa cum s-a constatat. există suprapuneri ale aşez:"irilor 
din diferite epoci istorice, apreciem că. în cazul de faţă, avem de-a face cu 
un singur sit, numit convenţional ''La sud de sat ... 

Prezent;1rca zon·~i şi con:-.ider;qiile fin;de îi ;q1;1rţin lui Gh. Mănucu-Adameşteanu. 
)o; Sandu-Cuculea 2005. p. -l9 şi fig. 9. 
'l Sandu-Cuculea 2005. p. -l7 şi notele J)-)(1. 
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2. În acest perimetru sunt semnalate atât descoperiri izolate, cât şi 
complexe arheologice ce atestă existenţa unor locuiri aparţinând mai multor 
perioade istorice: 

a. epoca bronzului 10 final - cultura Tei 11 sau, mai probabil, grupul 
Fundeni-Govora sau Zimnicea-Plovdi v (str. Intrarea Constanta, nr. 2 1 şi 
nr. 4 13 . ' 

b. prima epocă a fierului: petioada de început este atestată de 
cercetările arheologice de pe strada Arad, în timp ce descoperirile anterioare 
se plasează spre finalul Hallstattului. 

c. majoritatea descoperirilor, care acoperă o suprafaţă foarte mare, 
aparţin unei aşezări din secolele IX-XI 14

. 
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10 Sandu-Cuculea ~00:'. p. 41- o locuinţă de suprafaţă. 
11 Sandu-Cuculea 2005. p. 41 şi fig 5/11-13. 
1 ~ Pentru o scurtă trecere în revistă a descoperirilor din acest punct \'ezi şi Sandu-Cuculea 
~005. p. 41 şi fig 5111-1.3. care crede că aparţin fazei V a culturii Tei. 
l.~ Cercetări arheologice efectuate de Gh. Mănucu-Adameşteanu şi 0\'idiu-Cătălin Bojică. în 
cursul lunii iunie a anului 2005. Materialele arheologice au fost identificate de Nona Palincaş 
1
"' Sandu-Cuculea 2005. p. 42-46: Mănucu-Adameşteanu. Bojică. Măgureanu 2006. p. 9~-93. 
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approx. 30 cm thick archaeological depasit, remains of a heatth that has 
been taken apatt in antiquity, a refuse pit, and a pit with no inventory that 
could have served as a post-hole for a large pillar. Both pits cut the layer, 
but it is not possible to say how much more recent they are. 

The most interesting material was found in the refuse pit (fig. 1-2). It 
consisted of a fragment of a medium sized vessel decorated with (probably 
four, three of which preserved) small protrusion at the limit between the 
neck basis and the shoulder, fragments from at least two other medium sized 
coarse vessels and the half of an antler cheek piece (fig. 2/4 ). Parallels of the 
first piece (fig. 1) are known from the earl y Hallstatt layers in the settlement 
at Popeşti, Giurgiu County, and were dated into the 101

h -91
h century BC. The 

rest of the material is not nanowly datahle. The cheek piece has no exact 
parallel in Boroffka's typology. 

The layer yicldcd a predominantly coarsc pottery belonging to types 
in use over severa) ccnturies, none of the sherds being useful for dating, as 
well as animal boncs one of which prescnts clear traces of manufacturing 
(two rectangular holes pierced into the bone; fig. 4/5). 

There are also large pieces of hearth crust, 5 cm thick with further 
pieces of bumt earth below it, pointing to an intense and probably long term 
use of the heatth (before being eventually destroyed) and, by implication, to 
a long term use of the site. 
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Planşa I. Vedere din satelit a siturilor: 1 -"La sud de sat" şi 2- "Valea lui Victor". 
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Planşa III. Planul general al săpăturii. 
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(b) Pămimt maron1u 

Planşa IV. S. III: 1 profil de nord; 2 grund; 
S. 1: 3 profil de vest; 4 grund (scara 1:1 00). 
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3 

Planşa V. 1 - S.l vedere de la V la E; 2 - S.l detaliu vatră; 
3 - S.3 vedere de la Ela V; 4- S.3 detaliu groapă. 

2 

4 
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Figura 2. Gr. 2: 1-3. Fragmente cerarnice; 3. Fragment de fund foarte probabil din acelaşi 
vas cu fragmentele de buză nr. 1 sau 2; 4. Fragment de psalie de corn. 
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Figura 5: 1-3. Ceramică din strat; 4. Fragment din buza unui castron invazat, hallstattian timpuriu, passim; 
5. Fragtncnt de os cu urn1e de început de prelucrare, din strat. 
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