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Vasilica SANDU 

Situ! arheologic Bragadiru .,La Moarft" se atlă pc malul nordic al r{wlui 
Sa bar, la vest (în amonte) de podul ~osclci DN 6 ( Bucurc~ti-Bragadiru
Aicxandria) şi la nord-vest de construcţiile fostei Fabrici de Nutrcţuri 

Combinate. Se întinde pc o m~ic de teren de circa 1.000 m lungime ~i 200 m 
lăţime, situată pc terasa medic, panta şi platoul tcrasci înalte a Sabarului 
(Fig. 1 ). 

'--

In toamna anului 196X, în jumfltatca răsăritcanfl a sitului, la est de 
reţeaua de înaltă tensiune, arhcologul Mioara Turcu începea săpăturilc 

arheologice, la început de sondaj, devenite săpături sistematice în anii 1969-
1974 şi 1976-1979, cu care ocazie a descoperit: o a~czarc din epoca Latcnc 
geto-dacică (secolele 11-1 î. H r. ), din care a cercetat 22 de locuinţe: o aşezare 
din secolele III-IV d. Hr. din care a sf1pat o locuinţft; o a~czarc din epoca 
tncdicvală timpurie (secolele IX-XI) din care a descoperit şi săpat 3 bordeie 
şi 15 locuinţe de suprafaţă; resturi de locui re din secolele XV-X VI 11

. 

In vederea constntirii unei locuinţe private, în zilele de 17-1 X octombrie 
2012, conform Autorizaţici de cercetare arhcologică preventivă nr. 271/2012, la 
cererea proprietarului, atn efectuat o săpătură pc un teren de 400 m2

, situat 
în T 100, P 451/20, lot 5, pc platoul tcrasci înalte, spre marginea nord
vestică a j Ulnătăţi i apusene a si tul ui 2. Suprafaţa terenului era înc 1 i natfl, 
aceasta înălţându-sc uşor de la nord-est spre sud-vest. 

La cercetarea de suprafaţă făcută pc suprafaţa sitului Bragadiru .,La 
Moară", înainte de începerea săpăturii, resturile arheologice (pigmentaţie 
spccificft a solului, bucăţi de pământ ars la roşu ~i fragmente de vase din 
secolele IX-XI d. Hr.) s-au observat încep,înd de la circa 50-70 m distanţă 
spre sud de acest lot, către muchia şi panta tcrasci spre Sabar, situaţie care 
ne-a dctermi nat sft-1 considerăm atunci, ca fă Gînd parte din zona de protecţie 
a sitului Bragadiru "La Moarâ". 

1 Turcu 1 t)7 1. p. 55-h7: TurCLt 19X 1. p. 1 t) 1-19-l: Tutnt 1 t)X 1. p .. 1.0--H). Fig. 1 . 
. ' . 1 .., .:;;/ Sandu _OI.'. p. 1. -· 

https://biblioteca-digitala.ro



Vasilica SANDlJ 

Deoarece nu mai fusese arată de câţiva ani, suprat~1ţa lui, ca întreaga 
zonă din acea parte a sitului, era acoperit[\ cu o iarbft dcasft din llora 
spontană, pentru îndcpftrtarea căreia, înainte de începerea săpăturii propriu 
zise. s-a efectuat o răzuială mecanic[\. Pc solul astiCI curăţat, s-au observat 
numai bucf1ţi de păm,înt ars la ro~u ~i c[ttcva fragmente de vase din epocile 
modcrnfl ~i contemporan[\. 

În condiţiile secetei prelungite din vara ~i toamna anului 2012 ~ia lipsei 
unei surse de apă, în apropiere, pentru udarca prealabilă a terenului excesiv de 
uscat, nu a fost posibilă efectuarea unei săpături arheologice manuale. Au fost 
trasate ~i săpate mecanic în straturi subţiri ~i într-un ritm lent, 4 ~anţuri 

orientate 34° NE - 214° SE. S 1 - III de 17,50 x 2.XO m ~i S IV de 1 X.OO x 

x 2.XO m, P'Înă la (H_hîncimi cuprinse între 0,65, spre colţul nord-estic ~i 0,90 m 
spre cel sud-vestic (Fig. 2 ). Supratltţa ccrcctatft a fost de 197,40 m2

. 

Stratigratic, în jumătatea sudică a S 1, sub stratul arabil de 0,25 111 
grosime, ccnu~iu-gălbui, se află: un strat ccnu~iu-ncgricios, de O, 10-0, 15 m 
12;rosimc; un strat nc!2:ricios de O, 10-0,20 m grosime; un strat ne!..!:ricios-.._ ........._ ....... ......... 

castaniu, gros de O, 10-0,15 m ~i stratul castaniu. In colţul nord-estic, unde 
terenul este mai jos, stratul castaniu apare la achîncimca de 0,55 m. Pc 
măsură ce terenul urcft spre sud ~i sud-vest, din cauza depuneri lor arheologice, 
stratul castaniu apare tot mai jos, raportat la nivelul actual de cf1lcarc, spre 
exemplu către colţul sud-vestic al S 1, partea superioară a acestuia se află la 
- O, 75 m de la nivelul de călcare al anului 2012. 

S-au găsit câteva fragtnente de vase dacice lucrate la roat[l din pastă 
tină, arsfl cenuşiu şi un grup de fragmente de la o strachină cărămiziu

gălbuie (Fig. 10/1 ). In S 1, la 8 111 S, de la capătul nordic şi 0,30 tn V de la 
latura estică, între 0,40 şi 0,50 m adânci111c au apărut frag111ente de la doufl 
oale diferite. Erau lucrate cu mâna şi ambele aveau barbotina în interior cu 
striuri orizontale sau uşor oblice, ordonate ca distanţă şi adâncitne, operaţie 
făcută în pasta crudă probabil cu un picptcnc: una întrcgibilă din pastă cu 
cioburi pisate şi rare pietricele (Fig. 1 0/2)~ alta din pastă cu cioburi pisate, 
care avea şi peretele exterior cu striuri verticale sau oblice. Fragtncntc 
asemănătoare de la oale lucrate cu mâna şi striate în interior ~i exterior, 
asociate cu ceramică dacică autohtonă lucrată la roată, la care se constatfl 
influenţa C(u·pică ~i sarmatică ~i cu importurile romane din secolul III d. Hr., 
au mai fost dcs~opcritc pc malul nordic al râului Ciorogttrla, în situ! Vârtcju 
"Câtzmul Chirca"·\ str. Unirii, nr. X3 A, situat la circa 3 km E de situl 
Bragadiru ,,!,a Aloarâ" ~i la circa 5 km E, în situ! V(îrtcju "Gnţjdurile.fhstului 
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CAP". pc str. Milcov. nr. 31 A .t. c,1tcva fragmente lucrate cu mâna şi striate 
în interior. împreună cu altele ncstriatc au fost descoperite în situ! Snagov 
.. Coada Chiof' 5• aflat pc tnalul sudic al lacului Snagov. în umplutura 8 6 din 
secolul III d. Hr. Regretatul arheolog Gh. Bichir. era de părere că ornamentul 
jZicut cu .. mâturica" este intâlnit .\poradic .yi in mediul geto-dacic. dar este 
mai ji·en·ent la sarma(i (dispus in dţj'erite jhrme) tot pe ceramicâ modelatcl 

~ (J 
cu mana . 

~ 

In toate şanţuri le au fost găsite rare fragtnente de la vase traco-getice: 
unul din partea inferioară a unui borcan din pastă cu cioburi pisate având 
barbotina striată oblic în exterior şi netezită cu un bcţigaş în interior (Fig. 8/8 
şi 13/5). cu analogii la Babadag7

: de la un borcan din pastă cu nisip. 
pietricele şi cioburi pisate. decorat cu buton ascendent şi brâu alveolat (Fig. 
9/2 şi 14/2) decor întâlnit în Hallstattul târziu la Ferigilex şi în Latcnc-ul 
timpuriu la Cernica (425-400 î. Hr)9

, Militari-Câmpul Boja 10
, Tânganu 

"Autostradă" (secolele IV-1 II î. Hr.) 11
• etc.: de la o cană bitronconică din 

pastă cu nisip şi rare pictricclc. de culoare neagră cu exteriorul maroniu. 
decorat cu buton (Fig. 9/l şi 14/l) şi de la o strachină, din pastă cu nisip şi 

rare pietricele. negricioasă. având o proetnincnţă deasupra bitronconicităţii 
(Fig. 9/3 ), databile şi ele în acelaşi interval cronologic. 

Asezarea neoliticii, cultura Dudesti 
' ' 

In stratul negricios-castaniu, au apărut n1ateriale arheologice ncolitice, 
mai puţine în partea nord-estică şi tnai multe spre sud-vest, unde şi nivelul 
cultural corespunzător era tnai gros. Acestea erau formate în general din 
fragmente de vase şi bucăţi mai mari sau n1ai mici de păn1ânt ars provenit 
din pereţii arşi ai unor locuinţe. 

Au fost identificate două cotnplcxe de locuire: un bordci şi o groapă 
menajeră, care din păcate n-au putut fi urmărite sub adâncitnea la care 
proprietarul unna să toarne baza stâlpi lor de susţinere ai casei. 

4 Vasilica Sandu, Descoperiri arheologice 1Î1 situ/ Vârteju "Grajdurile j(Jstului CAP". 
ora.yul Aiâgurcle. judeţul 1/j(J\' (aye:::âri din CfWUt hron:::ului. 1/allstall. secolele 11-/l· .yi X-XI 
d 1/r.) (în curs de apariţie în CAB, IX). 
5 Sftpfttură Vasilica Sandu, 2007, materiale inedite. 
6 Bichir 1973, p. 69. 
7 Morintz Sebastian, Jugfmaru, Munteanu 1995, p. 223, Fig. X 1111, Xlll/6. 
8 Vulpe /\1 19()7, Pl. Xll/17. 
9 Moscalu 19X3, p. 40X, Pl. XVI/5. 
10 Zirra, Cazimir J9(d, P. 51, Fig. 3/1. 
11 Sandu-Cuculca 200(), [l. 209, Pl. Xll/3. 
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Bordeiulnr. 1 (8 1 ). Resturile lui au apftrut la 1 1,30 m S de la capfttul 
nordic al S 1, av~înd 4,XO m pc direcţia NS. O micf1 parte din groapa lui de 
formă ovală a apărut şi în S Il. Între -0,60 şi O,X5 m, în pământul castaniu
negricios din umplutura gropii erau bucftţi mai mari sau mai mici de lut ars 
la cftrfuniziu, care pftstrau amprente de paie şi pleavf1. c~îtcva fragmente lipite 
şi arse de vatră sau de podea de locuinţf1, un fragment de cremene, un 
fragment de la o lamă din silex (Fig. 3/2 şi 13/4): o daltfl trapczoidalft 12 din 
tuf vulcanic alb-gălbui, parţial stratificat, patinat maroniu, av~înd pc ambele 
feţe nişte alvcolări superficiale rotunde, H'tcutc cu scopul ca utilizatorul să 
ţină mai bine unealta în m~înă (Fig. 3/l şi 1 III a-1 c ): fragmente de la o 
fusaiolf1 din pastă cu pleavă şi nisip rar (Fig. 3/3 şi 1 1 /2a-b ): un fragment 
dintr-o măsuţă de cult din pastă cu pleavă, puţin nisip şi rare pictriccle 
(Fig. 7/3 şi 12/5a/b ): un fragment de strccurfttoarc din pastf1 mai tină cu puţină 
pleavă şi nisip (Fig. 3/4 şi 13/2) şi multe fragmente de vase din lut ars. 

Groapa nr. 1 (Gr 1 ). A fost interceptată în S IV, la 1 O, XO m S de la 
latura nordică a terenului. Avea gura rotundă cu D = 2,55 m. Umplutura ci, 
apărutfl de la -0,40 m, a avut p~înă la -0,7 5 m, numeroase bucăţi cărămizi i 
sau ccnuşii-ncgricioasc de pământ ars, care fusese frământat cu paie şi 

tulpini de păioasc şi numai câteva fragmente de vase din lut ars. 
Cea tnai tnarc parte a tnatcrialului arheologic găsit în săpătură, a fost 

format din fra~mcntc de la vase de diverse dimensiuni, modclatc cu m~îna 
'-

din lut amestecat în diverse proporţii cu pleavă, nisip, pietri cele. Circa 1/4 
din fragmentele de vase au culoarea cărămizie, câteva au peretele din 
exteriorul şi interiorul vasului cărămiziu şi n1iezul negricios, restul sunt cu 
pereţii negricioşi, cenuşii-ncgricioşi sau tnaronii şi cu miezul negru. La 
tnajoritatca fragmentelor, stratul de barbotină este erodat. 

In funcţie de cantitatea de tnaterialc din compoziţia pastei şi la 
Bragadiru "La Moară", am constatat prezenţa aceloraşi specii cermnicc, care 
au fost descrise până în prezent în literatura de specialitate: 

1. Pastă cu multă pleavă, nisip rar şi uneori rare pictricelc de râu sau 
concrcţiuni calcaroase pisate. Unele fragmente au pereţii groşi, (unul dintr
un vas de tnari dimensiuni avea peretele vertical arc uit de 2,3 cm grosin1c ), 
altele sunt mai subţiri, deci şi vasele din care provin au fost de dimensiuni 
mai mici. Buzele vaselor sunt rotunji te şi pereţii puţin arcui ţi. 

Pc două fragmente găsite în B 1, unul cu pereţii extcriori cărămizii şi 
miezul ccnuşiLi-ncgricios (Fig. 7/5 şi 14/3 ), altul de culoare neagră, decorul 
este format dintr-un bnîu puţin reliet~1t pc care sunt itnprcsiuni rotunde. 

12 
Piesa a rost spartft în timpul sftpftturii. din cauza tasării ~i usC:tciunii excesi\e a hulgf1relui 

de p<-tlll<Înt în care s-a allat. 
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Un fragment dintr-un vas cu peretele arcuit, găsit în S L arc o mică 
procn~i ncnţă-buton. 

In 8 1 pc câteva fragmente de vase sunt prezente liniile incizatc, 
paralele (Fig. 7/2, 13/3), sau în diverse combinaţii (Fig. 711, 13/1 ). Motive 
incizatc sunt pc un fragment dintr-o tnăsuţă de cult (Fig. 7/3, 12/5a-b) şi pc 
altul dintr-un castroncl (Fig. 7/4 ). Un fragn1cnt cu decor incizat, asemănător 
celor de la 8ragadiru "La Moară" a fost găsit în situ! Giule~ti-Sârbi 11

. 

2. Pastă cu pleavă, mai mult sau n1ai puţin nisip ~i pietri cele (Fig. 4-6 ). 
La câteva fragmente s-a constatat prezenţa concrcţiunilor calcaroasc 
dizolvatc în pasta ceramică (Fig. 5/2). Fragincntclc provin de la vase cu 
buzele rotunjite, corpul arcuit ~i fundul plat. În 8 1 au fost gftsitc 5 
fragn1cntc dccoratc. Decorul realizat prin incizarc este format din benzi cu 
suprat~1ţa netedă, care alternează cu benzi care au suprat~1ţa ha~uratft în reţea 
cu 1 in ii oblice, superficiale (Fig. 4/2-3, 12/1-2 ), arc analogii în a~czări le 
ncolitice de la Dudcşti 1 .t, Fundcnii Doa1nnci 15 ~i Ccrnica 1

h. Fragmente de 
vase cu decor din benzi hasuratc în retea, ascmfmător celor de la Bra~adiru 
L M -" t' d . . 1 V - ~· 1 7 . 1 1 . 1 X . l o 1 '-p ,. a oara au ost cscopcntc a a(Jastra ~~ a potc~ti . JU(. t. c un 

fragment decorul din benzi netede ~i în reţea a fost cotnbinat cu benzi netede 
duble, care alternează cu benzi netede triplc dispuse în zigzag (Fig. 4/1, 
12/3 ). C01nbinaţii decorative ascmfmătoarc au mai fost descoperite la 
D d ·19 

u c~t1 . 
3. Pastă fină în care se observă o cantitate Inică de pleavă mărunţită, 

împreună cu tnici şi rare boabe de nisip. Cele mai multe fragmente de vase 
din această specie ceramică s-au găsit în 8 1, dintre care mcnţionfun un 
pahar fragmentar (Fig. 8/5) şi fragmente de la două castronclc decora te cu 
cancluri sau "pliscuri" oblice (Fig. 811-2, 12/4 ), cu analogii în aşezarea de la 
Dudcşti 20 , prccwn şi un fragment de strecurătoare. Speciile ccramicc de la 
8ragadi ru scan1ănă ca fonnc şi decor şi cu cele de la 8oian-Vărăşti 21 . 

Materialul ccratnic de la 8ragadiru "La Moarft" se încadrează în ultima 

fază din dezvoltarea culturii Dudcşti 22 , numită n1za Ccrnica23
. 

13 Lcahu 1963. p. 253-254, Fig. 61. 
14 Com~a Eugen 1969, p. 56X, Fig. 2;2; ldem. 1971, p. 22-1-, Fig. 17/X 
1

' Zirra Vlad 1059, p. 761, Fig. 3/1; Dolincscu-Fcrche 1964, p. 1 1 X, Fig. 3/1. 
16 Cantacuzino Gh., Morintz Sebastian 1063, p. 35, Fig. 7/3, Fig. 9/1, 3, 7 -X; Cantacuzino 
Cih., Morintz Sebastian 1 06X. p. 11, Fig. 3; Com~a Eugen 1971. p. 233, Fig. 2X/ 1, 5-(), 12; 
Comsa Eu!.!:en 1974. Fi!.!:. 12. 
1

- Cri.stesc~ 1932, p. 1 X~~- Fig. 2X/14. 
IX Com~a Eugen 1962 b, p. 21 (), Fig. 3/9. 
1

'
1 Com~a Eugen 1960, p. 56X, Fig. 2/3; Jdcm 1971, p. 224, Fig. 17/2. 

2° Com~a Eugen 19()9, p. 5()(), Fig. 311, 3-..J.; Com~a Eugen 1971. p. 22X-229, Fig. 22-23. 
21 

( 'om~a Eugen 1962 a, p. 207-20X. 
22 Com~a Eugen 1 ())(), p. -1-7; Dumitrescu VI. 1 t)7..J., p. -1-2--1--1-. 1-'ig. 1 X. 
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1 n sftpfttura efectuat[\ în toamna anului 2012, la circa 1000 m vest de 
DN 6, în partea vestică a sitului arheologic Bragadiru "La Moarft" a fost 
descoperită marginea nord-estică a unei aşezări ncoliticc din cultura Dudc~ti, 
despre care nu s-a consemnat nimic în lucrftrilc apftrutc pfmă acunr~-l. 
Autorilor citaţi mai sus, nu cred să le ti scăpat tncnţiunca tăcută de Valeriu 
Lcahu, despre o a~czarc Yinca25 pc teritoriul comunei Bragadiru. Aristidc 
Ştcfi1ncscu, care în vara anului 19X7 a tltcut cercetări arheologice sistematice 
de suprat~tţă, completate cu date din arhiva MIAMB şi din literatura de 
specialitate, pentru redactarea unui Raport arheologic necesar avizării 

proiectului "Rcgularizarca cursuri lor râuri lor Ciorogârla şi Sa bar", ulterior 
publicat, a notat despre cx istcnţa unor vcstigi i ncol iti ce în trei puncte, între 
hotarele comunei Bragadiru: 1. "în aval de podul şoselei Bucurcşti-Bragadiru
Cornctu, pc tnalul stâng al Sabarului, în raza staţiei de epurare a apelor 
uzatc"2 (J~ 2. "pc n1alul stâng al râului Ciorogârla, mai jos de podul drumului 
La Colector, în zona unor mari cxcavaţi i de pământ La Carierâ"27 ~ 3. "ceva 
mai la est, pc malul st~îng al r~îului Ciorogftrla, dincolo de drumul de cftruţc, 
perpendicular pc malul Ciorogârlci"2x. După cotclc suprafeţei terenului şi al 
situaţiei stratigraticc constatate în săpftturft, resturile vctrci aşezării ncoliticc 
se întind spre sudul şi vestul suprafeţei cercetate în 2012. 

21 Cantacuzino Cih. ~i Morintz Sebastian 1963, p. 27-X0; Com~a Eugen 1071, p. 195-240; 
Com~a Eugen 1074, p. 0-1 X, Com~a Eugen 19X 1, p. 21-22. 
24 Turcu, în op. cit.; Ştefănescu A 19X0, p. 32, pct. 57; Roman 2012, p. 40, 53, nr. 17-10. 
25 Lcahu 10()5, p. 24-25. Toate a~czftrilc Yinca de pc teritoriul Hucurc~tilor ~i din 
împrejurimi (Du(.k~ti "Malu Ro~u", Căklftraru pc malul lacului Ccrnica, Fundcnii Doamnei, 
a~czarca de la hotarul dintre comunck Ro~u ~i Militari. Dealul Piscului. Rragadiru ~i 

Dom ne~ ti). menţionate în acel capitol, sunt de fapt a~czări Dudc~ti (vezi bibl. la Com~a 
Lugcn ). 
26 )tcl'ftncscu A 10X0, p. 57, pct. 33. 
21 11 . . '1 1 4 (. cm, 111 op. c1t, p. _ -+, pct. . 
2

1l Ibidem. p. 54. pct. (L 
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RESUME 

Nou\·elles (k;cOU\'ertes archc;ologiques dans le site 
Bragadiru "La /'vloarâ ", la \'ilie Bragadiru, dep. 1(/(J\'. 

L 'hahitatneolithique, la civilisation Dude.yti. 

Le site archcologiquc Bragadiru "La Moarâ", viile Bragadiru, 
dcpartcmcnt Ilfov, est situc dans la plcine de la viile Bucarest, sur le rivc 
nordiquc de la rivicrc Sa bar, a 1' ou est de la chaussce Bucureşti-Alexandria. 

Pour vcrificr le potentiel archcologique d'un terrain en surfacc de 
400 m2

, situc dans la partie de nord-ouest de la pcripherie du site Bragadiru 
"La Moarâ", en 17-18 octobrc 2012, ont etc fouillcs 4 sections en surface 

'") 

totale de 197 AO tn-. 
A etc ctabli la stratigraphic du tcrrain, ont etc dccouvcrts de rarcs 

matcriaux du II r siecle ct hallstattiennes. 
Les plus non1breuses rnatcriaux mises au jour, pour la prcrnierc fois, 

sont cclles appartenant d'un habitat de la civilisation ncolithique Dudcşti. 
Ont etc dccouverts les rcstes d'une fosse menajere ct unc hutte partiellcment 
approfondie dans la terrc. 

La majoritc des restcs ont etc trouvcs dans la terrc de rempl issagc de 
l'huttc: une pointc en tuf volcaniquc~ un fragment d'unc larnc cn silex; 
fragn1cnts d\mc fusa"Iolc, d\mc passoirc, d\mc pctitc table cn glaisc brCtlc ct 

de vases tnodclccs a la tnain en pâte ayant dans la composition un pourccntagc 
ditfcrent de balle, de sabie et de cailloux. Quclqucs fragn1cnts ont etc dccorccs 
avcc d'une rangc d'alvcoles ronds sur unc ceinturc peu rclicfccs, de lignes 
incisces ct de petitcs protubcranccs. Sur cinq fragments de vases rnodelces 
en pâte avec de balle et beaucoup de sabie et de cailloux ctait un decor 
compose de ligncs incisces. Les rnotifs sont formcs des bandcs lisses qui 
alternant avec d'autres bandes <:\la surface finetnent hachurce en rcscau avcc 
des lignes superficielles, obliqucs. 
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Clinceni 

LEGENDA 

orasul 

situl arheologic Bragadiru 
"La Moară" 

• lotul cercetat în octombrie 2012 

Vasilica SANDU 

Bragadiru 

Figura 1. Localizarea sitului Bragadiru ,.La Moară'" pc harta ora~ului Bragadiru. 
Figure /. ro locali.wtion du site Bragadiru .. ra :\loarâ .. Sili' la('(//'/(' de la \'ilie Bragwliru. 
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Vasilica SJ\NDU 
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Figura 3. 1 - Dalt{t din tur vulcanic; 2- Fragment dintr-o lamă de silex; 3- Fragment 
dintr-o l'usaiol{t din lut ars; 4 - Fra!_!ment de strecur{ttoare din S 1 ( B 1 ). 

Figure 3. 1 - Poinlc CII tu/ \'olcaiiÎlJIIC: :! - Frag/JIL'III d 'unc la/Jlc cn silex: 3 -Frag/Jlcl/1 
d'une/itsai(J/e en glaisc lmÎh;: 4- Fmg/Jlcnl de f)(ts.wirc (S 1. Il 1 ). 
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---

Figura-t. Fragmente de vase din cultura neolitic:t Dude)ti. 
dccoratc inci/;tt. din Sll ( B 1 ). 

Figuri' -1. FrugnJe/1/s de 1·wn de lu cu/ture 1/(;n/itllilfll'' 1 >udqti. 
d(;cn/'(;l'\ illci\(; rS 11. 11 1) 
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Figura 5. l:r~tgmL'ntc de\ a~c ncoliticc din pa~~~-~ cu pka\ :1. mult nisip si piL'IriL·clc. 
1.-+- din S 1\": 2- din S Il: 3- din S 1. 

Figure 5. Frugnll'/1/s de l"lt.\l'.\ JIL;olit!Ji(j/fl'S c11 jltt!L' a1·cc de hulit' l'l ht'dl/COIIJI de suhlt· 

t'/ dt• cuii/ou\ 1. --1 - (.\ 1 I"J: _1 - rs 1/J. 3- rs /). 
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Figura 6. 1-5. 7- Fragmente de\ ase neolitice din past-1 cu pica\ :1. ntstp )t piL'lricek: 
(l- Past:t din pica\~-~ ~i nisip: 1 . ..ţ_) -din S 1\': 2-3. ()-7- din S 1. 1~ 1. 

F~r,:urc 6. 1-5. 7- Frogmcnls de nrscs ll(;olitlri(tlfes Clllhile o1·ec de holle. de sohle ou de 
coillunr: n- Fnthifl· 1n·ec de holle L'l de sohle: 1. -1-5- r.\ II·J: ~-3. 6-,- r.\ /. 11 1 r 
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F~~ure -. Frugnl<'lll.\ de \'liSt'S dt;COI't;t'S dt' fu (·u/turc llt;olitlli<fllt' !>udc.yti (.\ /. 11 1). 
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Figura X. 1-7- h·agmcntc ncoliticc Dudc::;ti din past:t fin;-t (SI. 13 1): 

X- Fr~tgmcnt hallstattian t~îrziu din S 1. 

Figure 8. 1-7- Frag!IICI!Is de 1·uscs IIL;ulilllilfliCS /)udc.yli c11 111lh' /ilie(.\!. 11 1 J: S-
1-"1 ·ug 111 c 111 hu 1 ls 1 u 11 il'· 11 /le 1 u rdi / ( .\ /) 
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Vasilica S;\NDl: 

Figura 9.l·r;tgi11L'11IL' lk \;tsc h;tllstatliL'IIL': 1- (S Il): 2- (S )): 3- (S 1\.). 

Figun' 9. Frogllll'llfs de l'i/.\l'S lhilf,tuffit·,~,_. 1- (.\ //): ~- r.\ /). 3- (.\ 11 'r 

https://biblioteca-digitala.ro



\:OI DLSCOPLRIRI ARIII-OL<)(iJCIIN SITL'L BRA(iADIRU .. /..·1 .\10·1/(-{" 21 

•Figura 10. 1 - Strachinft din S III: 2- Oalft din S 1 (scculclc 111-1\' d. llr.). 

Fi~11re 1 O. 1 - (el/clic. _; - fJu/ ( 11 /'-Il' sh·clc.\ UJI .l ( 'l!r J 
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Figura Il. Foto 1 a-1 c - Daltă din tur vulcanic; 2a-2h - Fusaiolă lragmcntară. 

Fi~ure Il. Photos la-Ic- Poinle en tufvolcanique: 2a-2h- Fu.wi"oleji·agmentaire. 
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4 

Figura 12. Foto fragmente de vase neolitice, cultura Dudeşti, cu decor incizat. 

FiKure 12. Photosji·agments de vases m!olithiques. cu/ture Dude.yti m·ec decor incise. 
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Figura 13. Foto 1-4- Materiale neolitice din B 1; 5 - Fragment de vas hallstattian. 

Fi~:ure 13. Pho!G.I' 1-4- Materiaux neolithiques de li 1: 5 -Fragment de \'ase hallstallie1117e. 
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2 

Figura 14. Foto 1-2 - Fragmente de la vase hallstattiene; 3 - Fragment de vas neolitic. 

Fil(ure 14. Photos 1-2- Fragment.\· de \'ases hallstalliennes: 3- Fragment de \'ase 
m!olithique. 
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