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In lucrare sunt prezentate descoperirile făcute pc supraf~1ţa sitului
Vi.îrtcju ,.Gnu·durilej(Jstului CAP". cu ocazia continuării supravcghcrii sf1pării
~anţuri lor ~i casctclor pentru turnarea fundaţii lor ~i subsoluri lor unor case
particulare, între septembrie 2007- aprilie 2009 ~i iulie- septembrie 20 Il.
Situ! a fost descoperit în anul 1960 de Petre Roman. care, împreună cu
elevii ~colii generale din comuna Măgurcle, a fi1cut în anii 1961-1963 Ci.Îtcva
sondaje arheologice în partea de nord-vest a fostului sat Otctclc~canu Deal
(astf1zi cartier al ora~ului Măgurele străbătut de strada Milcov). cu care
ocazie a descoperit resturi de locuirc din secolele III-IV ~i X-XI d. Hr. 1
O pa11c din suprat~1ţa acestui sit. denumit "Grajdurile CAP 1"cÎrh~ju''
av;.înd ca reper construcţiile complexului zootehnic. a fost cartată în anul 19g7
de regretatul arheolog Aristidc Ştefănescu pc un plan-anexă al unui Studiu de
fezabilitate pentru , avizarea proiectului .. Rcgularizarca cursurilor r;_îurilor
Ciorog;.îrla ~i Sa bar"-.
În anul 1991 a fost înscris 3 pc Lista siturilor arheologice din Sectorul
Agricol Ilfov ~i în 2004 a fost clasat ~i publicat în Monitorul Oficial-l.
Cercetarea de suprat~1ţă cfcctuatft în anul 2006, de subsemnata împreună
cu ing. Gheorghe Marin de la Primăria Măgurclc. pentru actualizarea Planului
Urbanistic General al ora~ului. coroborată cu ultiinclc săpături arheologice
pentru fundaţii de case, a stabilit cft resturile sitului V;_îrtcju "Grc{jdurile
j(Jstului CAP" se gf1scsc pc o m~ic de teren care însoţeşte malul nordic. înalt
al Ciorogîrlci, situată at«.ît pc platoul tcrasci c;.ît ~i pc panta mai domoală în
unele porţiuni sau mai abrupţă în altele, între strada Călugărcni, la est ŞI
strada Sabarului. la sud-vest. In jumfttatca csticf1 vcstigiilc se atlf1 sub ~i la
Roman 19h2. p. 259, Fig. 1; Roman 2000, p. 35; Roman 2012. p. 30 ~i 3 1.
~ )tcl~mcscu 19X9. p. 55. nr. Il.
; \"asilica Sandu. arhcolo!! la OPCN-MB.
1
~ 1. < >. nr. (l..fh his 1h.07 .'ioo-+. p. 1(l 17-1 (l 1x. po/. 50..f-50X.
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nord de strada Milcov, pe tnăsură ce aceasta se apropie de tnuchia tcrasci
înalte ~l Ciorogârlei (Fig. 30).
Inainte de anul 1989, vcstigiilc antice din partea central-vestică a sitului
au fost în cea tnai tnare parte distruse prin ră~uirea până la stratul castaniu a
pământului de pc platoul tcrasci, în curtea Intreprinderii de Forajc şi prin
excavarea unei făşii din partea sudică a tcrasci înalte a Ciorogârlei, între str.
Potcoavei, la est, P'înă în dreptul silozurilor fostului CAP, la vest, pentru
extragerea pământului necesar h1bricării cărămizilor, acţiune urmată de
astuparea parţială a gropilor rezultate sau de reconstituire a traseului tcrasci,
cu n1atcriale de la dcmolări, depuse înainte şi după anul 1990.
Supravcgl~erca arhcologică a şanţurilor pentru fundaţii de case a început
în tnartic 2007. In perioada tnartic-iunic 2007, pc strada Milcov, la nr. 79, 93
şi 107 (loturi le 1, 4 şi 5) au fost scoase la iveală materiale arheologice care
atestau existenţa unor aşezări din epoca finală a bronzului, secolele 1I1-1 V d.
Hr. şi din secolele XVIII-XIX-".

Descrierea săpăturilor
Cercetarea arheologicf1 s-a limitat la supravegherea săpf1rii manuale a
şanţurilor pentru fundaţii, recuperarea materialului arheologic apărut şi la
consctnnarca datelor despre stratigrafie şi cotnplexcle de locui re. Speci fi cui
proiectelor de construcţii nu a pennis extinderea săpăturilor pentru cercetarea
în suprafaţă a con1plcxclor de locuire interceptate de şanţurilc pentru fundaţii
şi astfel resturile ncdcranjatc ale acestora au rămas conscrvate "in situ".
Săpăturilc prezentate în această lucrare s-au făcut în 12 puncte, situate
toate în jUinătatca răsăritcană a sitului V 'îrtcju "Grajdurile fostului CAP"
(Fig. 1).
1. Strada Milcov, nr. 7, proprietate Adrian Ioniţă
Contract cu MMB, nr. 1781/22.05.2008 şi Autorizaţie MCC, nr.
238/2008. Cercetare arhcologică preventivă efectuată la 5 iunie 2008.
Casa a fost atnplasată pc patoul tcrasci înalte, uşor înclinat de la nord
2
spre sud. Pc suprafaţa de 113,20 m , afectată de lucrările de construcţie ale
casei au fost săpate 8 şanţuri, de 0,60 m lăţime, până la adâncitnca de 0,80 m
în partea sudică şi 1,00 m în cea nordică. Suprat~1ţa cercetată arheologic a
~
'
msumat 44,40 111-.
Cu excepţia unei mici porţiuni din colţul sud-vestic al atnplasatncntului
noii case, unde stratigrafia s-a păstrat în depunere naturală, restul suprah1ţei
era deranjată până la stratul castaniu de numeroasele gropi de haznalc,
pivniţe, şanţuri, etc., făcute în ultima etapfl de locuirea terenului, respectiv în
secolele XIX-XX.
" Sandu-Cucuka 2007 h, p. 30()-J 1O.
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In colţul sud-vestic situaţia stratigralică a fost urmf1toarca: l strat de
0.20-0JO m grosime, format din materiale lăsate pc loc de la demolarea
2 strat de OJO m grosime legat de locuirea din ultima sutfl
ultimei constructii~
'
de ani, format din depuneri mai vechi (pământ negru adus din altă parte,
pfun~înt galben folosit pentru pomostirca încăperilor construcţiilor precedente,
fragmente de cărămizi ~i de la rccipicntc din lut ars)~ 3 strat medieval-modern,
de 0.20 m grosime, din pământ ccnu~iu-ncgricios cu multe bucăţi de cărămizi ~i
mai rare de păm~înt ars la ro~u~ 4 strat negricios-castaniu, gros de 0,20 m, numai
cu câteva fragmente de oale dccoratc cu striuri orizontale în secolele IX-XI
d. Hr.~ 5 strat castaniu, steril arheologic, p~înă la baza ~anţuri lor.
Nu a apărut nici un complex antic de locuirc.
Am efectuat ~i o cercetare a suprafeţei terenului cultivat în prezent cu
pomi fl·uctifcri, viţă-de-vie ~i legume, atlat imediat la sud de amplasamentul noii
case, puţin pc platou şi restul pc panta cu înclinaţie medic a terasei Ciorog~îrlei,
unde am găsit bucf1ţi de pământ ars, fragmente de vase hallstattiene ~i din corpul
unor oale din secolele X-XI d. Hr. dccoratc cu striuri orizontale.
Faţf1 de terenul cultivat pc platou, cota pc amplasamcntul noii case era
mai sus cu circa 0,50 m, înălţare datorată resturilor lăsate parţial pc loc,
provenite de la construcţiile, pomostirile ~i demolările succesive ale
construcţiilor anterioare, ultima dintre ele reconstruită după 1990 din BC A, cu
pivniţf1, fundaţii din beton armat, canale ~i conducte de alimentare şi evacuare,
a fost dcmolatf1 cu c~îtcva zile înaintea începerii săpături lor pentru noua casfL
2. Strada Milcov, nr. 31, proprietate Georgeta Cercei.
A fost efectuată o săpăturf1 1nanualfl pentru un racon.! la reţeaua publicf1
de apă potabilf1, care a constat dintr-un ~anţ de 4,60 m lungime, 0,40 In
lăţime ~i 1,00 m ~Hhîncime şi o casctfl cu latura de 1,1 O m, la aceeaşi
ad~încimc cu şanţul, amplasată la 1,45 m N de colţul nord-estic al casei.
Supravegherea s-a tacut conc01nitent cu săpătura de la poz. 3.
Stratigrafia: 1 strat de 0,35 m grosime din balast, granule de var,
fragmente rare de cărămizi ~i pfun<:înt~ 2 strat cenuşiu-negricios, medievalmodern, de 0,20 m grosime~ 3 strat negricios din secolul X d. Hr. de 0,20 m
grosime~ 4 strat negricios-castaniu de 0,20 n1 grosime, din secolele II-IV d. Hr.~
5 strat castaniu.
3. Strada Milcov, nr. 31 A, proprietate Viorel Budci
Contract cu M M B nr. 1768/22.05.2008 şi Autorizaţie MCC nr.
23 7/2008. Cercetarea arhcologică preventivă de la nr. 31 şi 31 A s-a efectuat
în zilele de 26-27 si 29 mai 2008.
-,
Pc supra l~tţa a fcctată de 185 m- au fost săpate manual 9 şanţuri.
)anţuri le din treimea sudică au avut 0,80 m, celelalte 0,60 m lf1ţime. Din
cauza terenului în pantfl, ad,înciinilc acestora au fost cuprinse între 0,70 m, în
'--

'-

'-
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arheologic a însumat

")

Precizăm că

a amplasatnentul casei se află la numai circa
3 111 N de tnuchia fonnată la limita dintre platoul înalt şi panta abruptfl a
terasei. care în acest sector al malului nordic al Ciorogârlei, arc o ruptură
aproape verticală de circa 2 m înălţiinc, după care panta coboară dotnol spre
sud. până la albia râului.
Stratigrafia este următoarea: 1 strat de 0,20 111 grosime format din
păinânt cenuşiu-negricios în care erau pietre de râu, frag1nente de cărămizi ~i
de la vase smălţuite şi nesmălţuite din secolele XIX-XX, precum ~i c~îteva
!I-aginente din secolele IX-XI şi II-IV d. Hr., antrenate din nivelele profunde.
In şanţul nordic, acest strat era ainestecat granule de var şi cu balast pus de
vechiul proprietar, pentru înălţarea nivelului de călcare al curţii; 2 strat de
circa 0,20 In grosiine care aparţine a~ezării din secolele IX-XI d. Hr., format
din pământ negricios amestecat cu rare fragmente de cf1rbuni. pământ şi
bucăţi de lipitură arse la roşu şi cu fragmente de la oale din lut ars; 3 strat din
pământ negricios-castaniu, de 0,20 m grosiine care conţine cărbune, chirpici,
bucăţi de lipitură arsă la cărfuniziu şi frag111ente de la vase din lut ars din
secolele II-IV d. Hr. şi câteva hallstattiene, antrenate; 4 strat castaniunegricios, de circa O, 15 tn grosiine, cu rare granulc de păinânt ars la ro~u ~i
câteva fragmente de la vase hallstattiene; 4 strat castaniu. până la baza
partea

sudică

săpăturii.
Şanţul

nordic a străpuns pc 0,40 m lăţime ~i 0,60 m ad~încime o groapă
în care fuseseră aruncate cărămizi şi pietre de râu iar în colţul nord-estic a
interceptat o fundaţie din cărămizi ~i pietre de râu legate cu pă111<Înt. Fundaţia
se adâncea până la 1,20 In de la nivelul de călcare al anului 2008 ~i a
aparţinut unei anexe gospodăreşti ridicată pc la mijlocul secolului XX şi
demolată înaintea începerii săpăturii pentru casa Viorel Budei.
În colţul nord-vestic a fost interceptată groapa unui bordei (8 1) şi în
partea nordică a şanţului vestic, o groapă Inenajeră (Gr 1), ambele din
secolele IX-XI d. Hr. (Fig. 2/B).
Din secolele II-IV d. Hr. şi din Hallstatt au fost găsite numai tnateriale
arheologice mobile, în nivelele culturale corespunzătoare sau antrenate.
Descoperirea în săpăturile din strada Milcov, nr. 31 şi 31 A, a douf1
complexe de locuire şi a nUineroase materiale arheologice în nivelele
culturale ale secolelor IX-XI, II-IV d. Hr. şi Hallstatt, indică t~1ptul că vetrele
acestor aşezări se întind la nord, sub carosabilul străzii Milcov ~i probabil în
subsolulloturilor de la nord de aceasta.
4. Strada Milcov, nr. 74. proprietate Daniela şi Marian Radu.
Contract cu MMB nr. 1773/22.05.2008 şi Autorizaţie MCC nr. 236/2008.
Cercetare arheologică preventivfl efectuată la 2 iulie 2008.
https://biblioteca-digitala.ro
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Pc suprat~tţa afectată de 93,29 nr~. situatft la circa 24 tn N de strada
rv1 ilco\, au fost săpate manual 7 ~anţuri, de 0.60 m lftţimc ~i adânc ..,imi
cuprin~sc O.XO ~i 1.00 m. Supraf~tţa ccrcctatft arheologic a însumat 34.20 m-.
In ~anţurile pentru fundaţik noii case, s-a observat că stratigralia naturală
a fost deranjată în unele porţiuni de fundaţiile unor construcţii anterioare, de
gropi moderne sau mai vechi ~i de rftzuirca păm,întului necesar pentru
- 1ntţc
. .
rasa(
Stratigratia: 1 strat de nivelare. de 0,05 - 0.1 O m grosime. format din
lentile orizontale de pftmânt galben. pietri~ ~i pc alocuri cu conccntrări de
bucăţi de lemn carbonizat sau aflate în stare avansată de putret~tcţic. care
provin de la resturile unui grajd distrus de un incendiu, în urmă cu circa 1O
ani. în jumfttatca vestică a amplasamentului viitoarei case~ 2 strat modern,
din pământ negricios în care se atlft rftdftcini. pietre ~i cloţuri de cftrămidă. a
cftrui grosime este cuprinsă în general între O, 1O şi 0,20 m, dar care atinge în
~anţul nordic 0.30 m~ 3 strat medieval-modern. P'înft la 0.50 m adâncime.
negricios ~i cu rare bucăţi de cărbune. fragmente de vase smftlţuitc şi
ncsmălţuitc din lut ars: 4 strat negricios-castaniu cu rare fragmente ccramicc
daco-romane ~i de lipitură de la pereţi de locuinţe. chirpic. cărbune, între
0,50 ~i 0,75 m aLhîncime~ 5 strat castaniu sub 0,75 m adâncime.
In colţul sud-estic al viitoarei case s-a dat peste pomosteala şi resturile
de demolare dispuse sub fonna unor lentile orizontale. ale unei case care a
funcţionat la începutul şi mijlocul secolului XX. Aceste resturi suprapuneau
umplutura unei gropi tnenajcre de la st~îr~itul secolului XIX şi începutul
secolului XX, interceptată de ~anţul estic ~i central estic. a cărei bază se atla
la - 0.90 m.
La intersecţia şanţurilor centrale, orientate NS şi EV (Fig. 2/A). au fost
interceptate resturile unei locuinţe de suprat~tţă dacice din secolul III d. Hr.
Descoperirea resturilor unei locuinţe şi a fragtnentelor ceratnice într-un
strat cultural bine delimitat. arată că vatra aşezftrii din secolele II-IV d. Hr. se
întinde în accastft zonă şi la nord de strada Milcov, situl av,înd astfel o
suprahlţfl mult mai mare dec,ît cea cstitnată în cercetările arheologice
anterioare.
5. Strada Milcov, nr. 91 A. proprietate Niculae-Adrian Grancea
Contract nr. 3712110.09.2007 şi Autorizaţie emisă de MCC. nr. 3X5/2007.
Cercetarea arhcologică preventivă a fost efectuată la 17 septembrie 2007.
Pc supral~tţa de 112.36 m 2 afcctatft de lucrările de construcţie ale
locuinţei au fost săpate manual 9 şanţuri cu lftţimca de 0.50 m şi a(.hîncimca
de 0,90 m. ccrcct,îndu-sc astfel o suprat~tţă de 34,92 m 2 (Fig. 3 şi Fig. 31 ).
(l

'ultivarea lcgumclor a rost r~în[l în /ilcle noastre ocupaţia de ba/fl a majorit[~ţii
localnicilor din ~E1gurclc.

l>

(
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Stratigrafia: 1 strat arabil de circa 0,20 1n grosirne� 2 strat negricios,
rnazaros, gros de 0,20 rn, bine dclimitat, in care s-au gasit de lipitura arsa la
ro�u de peretc de locuinta, carbuni, lipitura de vatra, fragrncnte de oase de
ani111alc �i de vase din sccolul III d. Hr.� 3 strat ncgricios-castaniu, de 0,20 rn
grosi111c, cu rare bucati de pa1nant ars la ro�u, oase de anin1alc, carbuni �i
fragmcntc
de vase din Hallstatt; 4 strat castaniu-negricios,
de 0, I0-0,20 rn
�
�
grosirnc, cu ccra1nica din epoca bronzului, cultura Tei� 5 strat castaniu.
Pc traseul �anturilor pentru fundatiilc casci a fost intcrccptat un bordci
�i o groapa 1ncnajcra din sccolul III d. Hr.
La sfar�itul lunii rnartie 2008, in timpul efcctuarii sapaturii pc lotul vccin,
la nr 91 B, a111 surprins sf1parca ncsupravcghcata a unci cascte de 4 x IO 1n �i
I,20 1n adancimc, pcntru piscina. Jm11atatca vcstica era deja sapata pana la
baza �i cca cstica pana la 0,80 rn adancime, unde am 111ai apucat sa urn1arcsc
sapatura pc ulti111ii 0,40 rn (pana la -1,20 rn).
Caseta pcntn1 piscina era amplasata la 4 111 S de �antul sudic al casci, intrc
accasta �i i1nprcj111uirca din zid, care �i aceca fu�csc construitf1 dupa sf1patura
pcntn1 fundatii din toa111na anului precedent. In ju111atatca supravcghcatf1,
rcsturilc arhcologicc fonnatc din granule de pa111ant �rs la ro�u, carbuni �i
frag111entc de vase au aparut pana la I,00 111 adancirnc. In plan �i profile nu s
a conturat nici un complex de locuirc.
6. Strada Milcov, nr. 91 B, casa duplex:
Contractc cu MMB, nr. 6 IO �i 612/03.03.2008 �i Autorizatiilc nr. I03 �i
I04, c1nise de MCC. Cercetarc arhcologica prevcntiva la 27-28 n1artic 2008.
in partca nordica a tercnului, cxploatat agricol pana la accasta lucrare,
cstc o vale de eroziune, astazi aproapc coh11atata, pc care odinioara sc evacua
natural cxccsul de apa pluviala sprc lunca inundabila a raului Ciorogarla.
A1nplasan1entul casci, atlat in partca sudica a accstci vai, coboara in
panta lina de la sud-vest sprc nord-cst.
Pc suprafata de suprafata de 191,40 m 2 afectata de lucrarilc de
..,
construqic au fost sapatc 1nanual 8 �anturi cu supraf�1ta de 55,08 rn-.
Santurilc cxtcrioarc au avut 0,60 m lati1nc, �antul interior oricntat EV 0,50 111
lati111c �i eel oricntat NS 0,55 111 lati111c. Sapatura a avut I, IO m ad{111cin1e in
coltul sud-vestic, 1,00 111 in �anturilc sudic �i vcstic, 0,87-0,90 111 in �antul
cstic �i 0, 70-0,80 1n adancirnc in �anturilc intcrioarc.
in profilcle �anturilor s-a inrcgistrat un11atoarca situatie stratigrafica:
I strat arabil, cenu�iu-negricios, de 0,20 111 grosi111c� 2 strat din pam{mt
ncgricios, n1[1zaros, gros de 0,20 rn, in care au apf1rut oase de animale, rare
bucati de parnant ars la ro�u, carbuni, cateva bucati de vatra, lipitura cu urmc
de nuiele de la peretii ar�i ai unor locuinte �i fragmcnte de la vase din lut ars
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din secolele III d. llr. În jumătatea sudicft a sftpftturii (casa Şo~oi ). au fost
gftsitc ~i douft fragmente de la oale din secolele X-XI d. Hr.; 3 strat
negricios-castaniu. gros de 0.20 m (între 0.40-0.60 m aLhîncimc ). cu
materiale din prima epocă a ficrului ~i din epoca bronzului. cultura Tci; 4
strat castaniu-negricios. de 0,10-0.20 m grosime. care coboară în ~anţul estic
p:.înă la O. 70-0.75 m. în cel vestic la O.XO m ~i pc alocuri. acolo unde sunt
galerii de animale subpăm:.întcnc p:.înft la -0,95 m adâncime. în care s-au
găsit bucăţi mici de cărbune ~i de pfun:.înt ars la ro~u ~i fragmente de vase din
epoca bronzului. cultura Tci; 5 strat castaniu. steril arheologic. până la baza
săpftturi i.
7. Strada Milcov, nr. 93. În anul 2007 s-a frtcut o sftpăturft arhcologicft
pentru extinderea casei doamnei Gcorgcta Anghel ~i rezultatele au fost
publicatc 7 . La sud de construcţia din anul 2007. pc circa 250 m lungime este
teren agricol, cultivat aproape tot cu legume. aflat în proprietatea doamnei
Ştcf~mia Tudor. fiica doamnei Anghel. Cu ocazia lucrărilor de plantarc ~i de
întreţinere a lcgumdor. la nord. dar mai ales la sud de Ds 312 au fost scoase la
supraf~tţa solului numeroase fl·agmcntc ccramicc din epoca bronzului. Hallstatt.
daco-romanc (sec. II-IV d. Hr.) ~i din secolele X-XL pc care proprietara ~i
membrii f~tmi 1ici sale. le-au adunat ~i mi le-au pus la dispoziţie. pentru studiu ~i
completarea datelor ~tiinţiticc despre această supratltţft arhcologică.
8. Strada Milcov, nr. 103. teren proprietate Tudoriţa ~i Stclică Drăghici.
contract cu MMB nr. 2111 /02.0X.20 Il ~i Autorizaţie MCPN nr. 9X/20 11.
Supraveghere efectuată la X septembrie 201 1. Pc amplasamcntul casei. nu s-au
găsit dcc:.ît gropi menajere ~i resturi materiale mobile din secolele XIX ~i
XX. legate de funcţionarea gospodăriei demolate înainte de săparea şanţurilor
pentru fundaţiile noii case. La cercetarea arheologică de supra[tţă, efectuată
pc terenul exploatat agricol, situat itnediat la sud de amplasamentul casei, atn
gftsit fragmente de la vase din secolele II-IV d. Hr. şi câteva din epoca
bronzului.
9. Strada l\1ilcov, nr. 107, lot 2, teren proprietate Ştet~m Ionică, contract
cu MMB nr. 439/05.02.2009 ~i Autorizaţie MCC nr. 33/2009. Cercetare
arhcologică preventivă la 1X tnartie 2009.
Pc supraf~tţa de XX m- afectată de lucrările de construcţie ale casei au
fost săpate 111anual 6 şanţuri cu lăţimea de 0,55 m, până la 0.90 m ad:.încitne
~i o casetă pentru pivniţă de 5.0X x 4,90 m şi 2,25 111 ad:.încimc. Suprat~1ţa
ccrcctatft arheologic a însu mat 53 m-.
Stratigrafia: 1 strat ccnu~iu-ncgricios, de 0.20 111 grosi111c, cu resturi
menajere ~i rare fragmente de cărămizi ~i de vase smălţuite; 2 strat medievalmodern de 0.15 m grosime; 3 strat din păm:.înt negricios. tnftzăros gros de
')

')

7
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din secolele II-IV d. Hr.~ 4 strat castaniunegricios. de 0.20-0.25 n1 grosi mc (până la ci rea O, 7 5 m adâncime) care
aparţine aşezării Tci~ 5 strat castaniu.
Nu au fost interceptate complexe de locuirc.
10. Strada Milcov, nr. 107 B, lot 3, teren proprietate Martin-AiinSorin Sisilică. contract cu MMB. nr. 1831/26.05.2008, Autorizaţie MCC nr.
246/2008. Cercetare arhcologică preventivă la 4 iunie 2008.
Pc suprafaţa afectată de 81,65 m- au fost săpate manual 8 şanţuri până
la 0,90 111 adânci111c. Şanţurilc exterioare au avut 0,45 m şt cele interioare
0.35 m lăţi111c. Suprafaţa cercetată a fost de 24,22 m 2 .
Stratigrafia este identică cu cea constatată pc lotul 2. Nu a fost
interceptat nici un complex de locuirc.
11. Strada Intrarea Milcov, nr. 115, proprietate Valentin Sofronic
Cercetare arhcologică preventivă efectuată la 16 oct0111bric 2007. în
baza contractului cu MMB nr. 3727/10.09.2007 şi a Autorizaţici nr. 386/2007.
c111isă de MCC.
Pc suprafaţa afectată de constntcţic de 75. 30 111 2 s-au cercetat 20,40 m 2 ,
în 6 şanţuri de 0,40 111 lăţime, săpate 111anual până la OJ~0-0,90 111 adâncin1c
(Fig. 32 ).
Stratigrafia: 1 strat arabi 1 gros de 0,20 111~ 2 strat cenuşiu-negricios tasat,
de 0,1 O 111 grosin1c, în care s-au găsit câteva frag111cntc t11cdicval-modcrnc şi
contc111poranc~ 3 strat de pământ negricios, n1ăzăros de 0.18-0.20 m grosime,
care conţine rare bucăţi de chirpic şi fragmente de vase din secolele II-IV d. Hr.
şi din epoca bronzului antrenate~ 4 strat ccstaniu-ncgricios, până la 0,68-0,70 m
adâncime, în care au fost găsite fragn1cntc ccra111icc din epoca bronzulu~ 5 strat
castaniu.
12. Strada Potcoavci, nr. 16, teren proprietate Gcorgeta Vlăduşcl
Supravegherea arhcologică s-a tacut la data de 18 iulie 201 1, în baza
eliberată de MCPN. nr.
contractului nr. 1475/03.06.2011 si
, a Autorizatici
,
73/2011. Terenul este situat în extremitatea sudică a botului tcrasci suprapus
de Os 312, la li111ita pantci cu lunea inundabilă a Ciorogârlci. Pentru curăţarca
terenului de vegetaţia spontană abundentă, înainte de începerea săpăturii.
proprietara a comandat efectuarea unei răzuicli mecanice, matcrializată şi cu o
orizontalizarc a terenului, vizibilă stratigrafic într-un profil de la marginea
nordică a proprietăţii, înalt de 0,40-0.50 m. Suprafaţa accidcntatft a loturilor
de la nord şi vest de acesta, prccw11 şi stratigrafia constatată în şanţuri le
pentru fundaţii. indică t~tptul că acolo nivelele superioare de pămfmt au fost
cxcavatc până la stratul de pietriş. probabil pentru cărămidăria care a funcţionat
în apropiere. Pc suprat~tţa de 97,20 m-. cele 1O şanţuri de 0,40 m lăţime. au
fost săpate până la O. 70 m adLîncimc în partea nordică şi 0.60 m în cea
sudică, numai într-un strat bogat în pietriş. C~îtcva fragmente de la vase din
')

')
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lut ars din epoca bronzului
suprat~1ţă, scăpată ncrăzuitft,

~i

daco-romanc au fost găsite numai pc o micft
atlatft imediat la sud de amplasamcntul casei.

*

*

*

În sftpăturile descrise mai sus, au fost găsite resturi materiale ale unor
a~czări din epoca bronzului (cultura Tci), Hallstatt, secolele II-IV ~i X-XI d. Hr.
Aşezarea

din epoca bronzului, cultura Tei
Vcstigiile a~czării Tci au apărut numai pc loturile 5-12. Teritorial, ele
se plasează în partea centrală a sitului Vârtcju "Gnţjdurile j(Jstului CAP",
într-o zonă unde malul nordic înalt al Ciorog~îrlci avansează spre sud, sub
forma unui bot de terasă, suprapus în partea nordică de fostul Os 312.
Dovezile de locuirc formate din bucăţi de pământ ars la ro~u, cărbuni şi
fragmente de vase din lut ars, au fost gf1sitc într-un strat cultural de O, 10-0,20
m grosime, aflat între 0,60 ~i O,XO tn adâncime, care în anumite porţiuni de
pc loturi le 5 ~i 6 coboară pânf1 la 0,95-1,00 m adîncime, însă unde, din cauza
rarităţii ~i dimensiunilor mici ale resturilor arheologice, unele fiind antrenate
în galeriile animalelor subpăm~întcnc, nu putem susţine cft acolo au fost
complexe de locuirc parţial ad~încitc t~1ţă de nivelul de călcare al epocii
bronzului. Pc aceste două loturi şi pc terenul nr. 7 au fost găsite cele tnai
multe materiale Tci, în schimb pc loturilc 9-11 situate în marginea nordică şi
12 din extremitatea sudicft, prezenţa resturilor din epoca bronzului a fost
sporadică. Aceste descoperiri se adaugft celor făcute în martie-iunie 2007 pc
strada Milcov, la nr. 79, 93 şi 107 (loturi le 4-5)x.
Majoritatea tnatcrialului arheologic găsit este fonnat din fragmente de
vase, lucrate cu m~îna dintr-un lut fin şi curat sau care a fost an1cstccat cu
diverse materiale, pentru ca rccipicntclc să nu se dcfonnczc în timpul arderii
în cuptor.
Ceramica grosierâ. La această specie pasta ceramică este din lut
amestecat cu materii vcgctalc tocate, cioburi pisate, cioburi pisate şi rare
pictricclc, pictricclc, nisip sau cu nisip şi pictricclc.
Pc loturi le 9 şi 1O s-au găsit şi fragmente de vase mode late din pastă
amestecată cu matcri i vcgctalc tocate.
Cele mai multe fragmente de vase de pc loturilc 5 şi 7 sunt din pastă
amcstccatft cu cioburi pisate, spre exemplu unul de la un castron (Fig. 5/9 şi
Fig. 33/3) cu buza orizontală, profilată în exterior şi dccorată cu crestături
romboidalc, sub care este un brâu alveolat. Alte fragmente de vase sunt din
pastă cu cioburi pisate şi rare pictricclc, cu barbotina bine păstrată, dccoratc
cu br~îu alveolat sub buză (Fig. 7/1 şi Fig. 33/2), (Fig. 7/4-5). De pc lotul 9
provine un fragment cu toartă supraînălţată de la un castron (Fig. 33/6 ).
H
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Din pastă cu pietricele mcnţionătn un fragment de la un castron (Fig. 5/7
şi Fig. 33/4 ). decorat cu brâu alveolat sub buză, dedesubtul căruia se atlă un
buton alveolat.
Decorul cu striuri paralele este prezent pc vase modclatc din pastf1 cu
nisip (Fig. 6/2 şi Fig. 33/1 ), striurilc oblice sau în reţea pc cele din pastă cu
pictricclc sau cu nisip şi pictricclc (Fi~. 33/5) din S VII (lotul 5), cu analogii
în aşezări le Tci IV de la Giulcşti-Sîrbil, Izvoarclc 10 , etc .
Decorul cu itnprcsiuni a apărut pc un fragn1cnt de capac (Fig. 6/6) şi pc
altul de la un castron (Fig. 6/5).
~ Ceramica.fină. O cantitate mai tnică de fragtncntc de vase sunt din pastă
finft In S VII (lotul 5) s-a găsit un fragtncnt din partea superioară a unui pahar
decorat în exteriontl buzci cu o bandă orizontală din trei linii realizate din
împunsături triunghiulare succesive (Fig. 5/2 şi Fig. 34/3 ). Un exemplar decorat
în aceeaşi manieră. dar cu două linii orizontale din împunsături a fost descoperit
şi în aşezarea Tânganu "A utos/radâ", care datează în faza III a culturii Tci 11 •
Tot pc lotul 5, la intersecţia S V cu S IX, a fost scos un fragment din
corpul unui vas globular din pastă fină şi nisip rar, negricioasă. decorat cu
cercuri concentrice din linii incizatc (Fig. 5/1 şi Fig. 34/5), 1notivc care scamănfl
cu cele de pc un fragment de vas descoperit la Bucureştii Noi. datat în faza IV a
culturii Tci, la care însă dccond a fost realizat din în1punsături în succesiune
12
distanţată • Un vas globular cu torţi supraînălţatc şi fundul inelar, decorat pc
corp cu cercuri concentrice incizatc a fost descoperit în aşezarea Tci V de la
Otopeni 13 • Un alt cxcn1plar decorat cu cercuri concentrice din linii incizatc a fost
1
găsit în aşezarea de la Chitila-Cărătnidăric -+. Dccontl acesta cu cercuri
concentrice pc vase, arată influenţe ale culturii Vcrbicioara în faza a IV-a a
culturii Tei 1), docwncntatc în centn!l Câmpici Munteniei şi pc un castron de
mari dimensiuni cu torţi supraînălţatc. descoperit la Bucureşti-Lunea Bârzcşti.
16
punctu l 2 .
În treimea estică a S I s-a găsit un fragment de la un castronel (Fig. 5/3 ).
din pastă fină gălbuic cu suprat~1ţa lustntită şi în S VIII de la un altul cu miezul
cenuşiu şi exteriontl galben-cărămiziu (Fig. 5/4 ), ale căror profilc se încadrează
în reperele cronologicc ale fazelor IV şi V ale culturii Tci. Fragmente de vase
din pastă fină cu nisip rar. dccoratc cu crestături în exteriorul buzci s-au mai
găsit în S III (Fig. 5/5) şi în S VI (Fig. 5/8).
') Lcahu 1963 a, p. 236, Fig. 50/1-2.
10
Lcahu 1975, p. 115, P1. 1/5-7.
11
Sandu-Cuculca 2007 a, p. 191 ~i 202, Pl. VIl O.
1
~ Valeriu Lcahu, Cultura Tl!i, f.a., p. 116-117, Fig. 33/X.
1\
L" .
7.
Lea 11u 196X, r. _), 7 ~~. _1'J l) , 11g.
14
Mflnucu-i\damc)tcanu, Mf1gurcanu /\., Ştcl~m 2007, p. 6X, Fig. 112.
1
r, Morintz Schastian 197X, p. (d, Fig. 35/a-h.
16
Sandu 1992. r. 17X, Pl. X/ 1a-h.
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De pe lotul 6 provine un fragment dintr-un castron semisferic din pastfl
lină cu nisip rar. ccnu~ic-ncgricioasă (Fig. 6/3 ). 1<xmă cunoscută în f~tza III a
culturii Tci. cu analogii în a~czarca de la Tânganu "A utostradâ" 17 ~i pcrpctuatfl
în l~ua Tci IV.
Pc terenul 7 s-au gftsit printre altele. un fragment din baza inelară a unui
castroncl din pastă tină, lustruit at,ît în interior C(Ît ~i la exterior (Fig. 7/2) ~i o
toartă în unghi drept, cu exteriorul plat, din pastă fină cu granulc rare de
nisip ~i pictriccle. av,înd suprat~1ţa lustruit[\ (Fig. 7/3 ). ambele forme întâlnite
în l~lZclc IV ~i V ale culturii Tci 1x.
Pc lotul 1 1, din categoria ccramicii fine a apărut un fragment dintr-o
cc~cuţă neagră, care tipologie aparţine culturii Tei.
In diversele puncte ale acestei a~czări, au fost descoperite C(Îtcva forme
de vase, unele apărute în f~1za III şi pcrpctuatc în fazele următoare ale culturii
Tci, altele înt,îlnitc numai în f~tzelc Tci IV şi Tei V, precum şi frag1ncntc de
vase dccorate cu striuri oblice sau în reţea, decor despre care s-a afirmat cf1 a
dispărut în t~1za V a culturii Tei Jl>.
Formele de vase, gftsitc ptmfl acum în a~ezarea din situ! v,îrtcju
"Gn?idurile j(Jstului CAP", motivele decorative ~i maniera în care au fost
realizate, ne conduc la încadrarea ci în f~1za a IV -a şi eventual, la începutul
f~1zci a V-a a culturii Tei.
Aşezarea

din prima epocă a fierului (Hallstatt)
Resturile materiale const,înd din granulc sau bucăţi de pănuînt ars la
roşu, cărbuni. rare oase de animale şi fragmente de vase din lut ars au apărut
într-un strat cultural negricios-castaniu, aflat între 0,40 şi 0,60 111 adâncime,
pc loturi le 1. 3, care cobora P'înă la ---O,XO pc lotul 6 şi până la -0,90 tn
ad,încimc în partea sudică a lotului 5, l'îngă Os 312. Fragrncntc de vase au
fost găsi te şi pc lotul 7.
Vasele au fost modclatc cu mâna din pastă grosicră sau tină.
Ccramica grosierâ. Pasta ccramicf1 arc în compoziţie nisip, nisip şi rare
pictricclc sau cioburi pisate. Este îngrijit mode lată, cu barbotina groasă şi
bine conservat[\.
In partea răs[triteană a sitului, de pc panta tcrasci lotului 1, provin
câteva fragmente din pastă cu cioburi pisate, dintre care unul decorat cu bnîu
alveolat, iar pc platoul lotului 3 s-au găsit fragmente arse maroniu cu zone
cenuşii-ncgricioasc, din pastă cu cioburi pisate, cu nisip şi rare pietricele, de
la vase de tip borcan (Fig. 12/3, 5, 6 ), decora te cu bnîu crcstat (Fig. 12/7).
l'
1
"

JCJ

Sandu-Cuculca ~007 a, p. 205. Pl. VII III Cl.
Lcahu, 19X 1. p. ~5. Fig. J/4.
\'~tkriu Lc~thu. ( 'ul!uru Tci. Buc., f.a .. p. 12~. 1~4.
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Cele mai multe dovezi rnatcrialc au fost descoperite pc lotul 5: un
fragment dintr-un borcan din pastă cu nisip, decorat cu brâu cu crestături
obi icc (Fig. 10/4 )~ o buză cvazată dccorată cu crestături triunghiularc în
exterior (Fig. 1OII) şi un fund (Fig. 10/2 ), care par a provcni din acelaşi vas
din pastă cu cioburi pisate şi rare pictricclc, precum şi un fragment din corpul
unui vas de dimensiuni mai mari, decorat cu brâu cu crestături romboidalc
(Fig. 10/3 ), găsit în poziţie secundară în umplutura 8 1 din secolul II 1 d. Hr.
Pc lotul 6 s-au descoperit: un fragrncnt din partea superioară a unui vas
de provizii din pastă cu nisip şi rare pictricclc, cărămiziu la exterior, care
avea buza orizontală lată, dccorată cu incizii adânci în zigzag şi un buton
orizontal puţin rei icfat decorat, de asemenea, cu incizi i în zigzag (Fig. 11Il)~
un fragment dintr-un vas din pastă cu cioburi pisate şi rare pictricclc decorat
cu crestături adânci pc buză (Fig. 12/1 ). Pc lotul 7 s-au găsit rnai multe
fragrncntc de borcane decora te cu brâu alveolat (Fig. 10/5)
Ceramica .finâ. Printre fragincntclc ccramicc scoase la iveală au fost
identificate câteva de căni, străchini, etc.
Pc lotul 1, s-a găsit un fragment din pastă fină, de la o cană sau un vas
pântccos (Fig. 12/4 ).
Pc lotul 5, din S IV provine un fragment de la o canfl ~u corpul
bitronconic (Fig. 8/2) şi altul din buza şi toarta unei căni (Fig. 8/1 ). In S VI 1 a
fost descoperit un alt fragment din toarta şi buza unei căni (Fig. 8/5 ), iar în S VI
s-au găsit rnai multe fragmente dintr-o toartă de cană, din pastă tină amestecată
cu puţin nisip, arsă ncunifonn cu zone ncgricioasc şi gălbui-n1aronii,
triunghiulară în secţiune, cu suprafaţa lustnrită, decorată cu rnotivc unghiularc
obţinute din linii paralele incizate (Fig. 8/3 şi Fig. 34/2 ), redate într-o manieră
20
specifică pentru epoca hallstattiană . La intersecţia lui S II cu S VIII, s-a
găsit un fragrncnt cenuşiu-negricios, lustruit, din corpul unei străchini cu
buza invazată şi cu proemincnţe plastice mici la limita cu corpul tronconic
(Fig. 9/2 )21 ~ un fragn1ent din buza unei străchini cu aspect fin având cioburi
pisate mănmt în pastă (Fig. 8/7), în S VII şi altul cu nisip în S V (Fig. 8/6 ).
În caseta pentru piscină, au fost identificate: un fragrncnt din corpul unei
ccşcuţc (Fig. 8/4 şi Fig. 34/6) din pastă tină neagră, lustruită, dccoratfl prin
ştanţarc adâncă cu linii dispuse în reţea. Decorul incizat în reţea este înt,îlnit şi
în faza a V-a a culturii Tci, pc un castron descoperit la Fundcnii Doamnei-23
dar şi pc ccşcuţc hallstatticne, din nccropola de la Fcrigi lc şi în aşezarea
hallstattiană de pc acelaşi n1al al Ciorogârlci din punctul "Movila Filipcscu",
')')

20

Vulpe
~~ Vulpe
~ 2 Lcahu
23
Vulpe

Al. 19()2. p. 36-J.. Fig. 5/9.
Al. 1967. Pl. 1/7; Nica 1995. p. 242. Fig. J!3. 5. 7.
1963 h. p. 349. Fig. VII/5; Idcm. Cultura Tci. f. a .. p. 123. Fig. 39/5.
Al. IW)2. p. 362. 36-J.. Fig. 5113 -;;i p. 365. Fig. () 1 9.
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satul !\luni~. (fost Cihcrman), ora~ul Măgurelc, jud. llfov ; un fhtgmcnt cu
toartft cu ncrvurf1 mediană, de la o canft (Fig. 9/1 ~i 34/1 ); mai multe fragmente
dintr-un vas ars nc~ricios-ccnusiu
. la exterior si. maroniu în interior, lustruit atftt
la exterior c~ît ~i în interior, av~înd un prag la baza gâtului. Pc un fragn1cnt era
o proeminenţă trasft din prag (Fig. 9/6). Vase cu profilul corpului ascmănfttor
av{ind prag ~i procmincnţc, între care ~i cfmi cu una sau douft torţi au fost
descoperite în nccropola hallstattiană de la Fcrigilc 25 .
Pc lotul 6, cele mai importante materiale au fost găsite la intersecţia
~anţului comun fundaţiei caselor Şo~oi-Budfmcscu, orientat EV cu cel interior
orientat nord-sud, între -0,65 ~i -O,XO m: fragmente din buza invazată a unor
străchini cu miezul negru ~i exteriorul ccnu~iu-ncgricios (Fig. 11/2-3 ); un
fl·agmcnt din corpul unei cfmi arsft ccnu~iu-ncgricios, dccorată probabi 1 cu un
motiv spiralic realizat cu o ştanţă, printr-o impri1narc ad~încft cu linii paralele,
arcuitc în formă de paranteză, la 1notivul de sus şi oblice la cel din mijloc şi de
jos (Fig. 11/4, Fig. 34/4 ). Tehnica de real iza re a dccorului ~i motivul decorativ
sunt ascmfmătoarc celor înt~îlnitc pc un alt thtgmcnt dintr-o cană, gftsit de
subscmnata în anul 2005, pc locul unde astăzi funcţioncazft cimitirul dezvoltat
în jurul bisericii construită în anul 1797 de marele stolnic Grigorc Aslan, zonft
care htcc parte din suprat~tţa sitului arheologic A4âgurele "Pe malul nordic al
2
Ciorogârlei" ( situat la circa 1 km E de acest lot. Motivul spiralic este specific
27
culturii Basm·abi (st~îr~itul secolului 9 î. Hr. - circa 650 î. Hr.) din Oltenia ~i
Muntenia. Din jumfttatca sudică a ~anţului estic provine un frag1ncnt dintr-o
buză invazată ~i polil~tţctată oblic în exterior de la o strachină modclată din
pastft fină ~i cioburi mărunt pisate, de culoare ccnu~ic-maronic şi cu suprat~1ţa
iniţial lustruitft (Fig. Il /5). Buza politaţctată oblic la străchini este specifică
Hallstattului, tiind înt,îlnită în necropola hallstattiană de la Ferigile 2 x, com.
. 19 , Banat 1a DeJanr
. .-;o , S atc h.mcz·11 , G on1ca
( ,ostcştJ,. .JU(.i V~l
a cea, ~m OI tema"T ~
. p
1p a:::an.yle
~ ~ .
"1) R
~
. "Pe.ylera cu Apa~" ·ll·, ş.a.
! armunO(
·-, 01nancşt1
24

~

1

,

Aşezarea

din secolele II-IV d. Hr.
Este documcntatf1 printr-un strat cultural negricios, bine delimitat, aflat
m general între 0,20-0,25 ~i 0,40 m adâncin1c în partea centrală a zonei
24

Roman 2012. p. 2()-27. Fig. 17/7.
Vulpe Al. 19()7, Pl. XI.
11
~ Sandu-Cucuka 2007 b, 310-312, Fig. 1 1/2.
27
LJ\IVR.I. 1994, p. 1()1.
._
.'s Vulpe Al. 19h7. Pl. 1.'13.
~·~ Nica 1997. p. 40, Fig. l.f/3.
"' (ium[l lt)93. Pl. XL/ 4-5.
1
;
ldem. Pl. XLVI.2. Pl. XLVII~2.
;_· 1bidem. Pl. LI Vil3, Pl. LX III. 1 1.
; ; 1hidem. Pl. LV 1. X-9.
25
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cercetate ~i OA0-0,60 m adâncime pc loturilc din partea răsăritcană a sitului,
în care s-au gftsit cărbuni (tăciuni), bucăţi de lipitură de pereţi de locuinţe cu
an1prcntc de nuiele sau de bârne subţiri, precum şi fragmente de vase din lut
ars. Numai pc loturilc 4 şi 5, şanţurilc pentru fundaţii au interceptat
cotnplcxc de locuirc: două locuinţe şi o groapă 1ncnajcră.
Locuinta nr. 1 ( L l ), a fost interceptată pc lotul 4, la intersecţia
şanţurilor centrale, orientate NS şi EV. Resturile ci au apărut la -0,55 m de la
nivelul de călcare al anului 2008, sub fonna unei lentile din bucăţi n1ari de
lipitură cu a1nprcntc de nuiele şi de tulpini de păioasc provenite din pereţii
arşi ai colibei şi fragtnentc de vase din lut ars. Podcaua ncamcnajatft era la
-0,80 m/2008 fiind adâncită cu numai O, 1O 111 faţă de baza stratului cultural
daco-roman. Pc şanţul orientat EV, resturile se întindeau pc 3,00 m iar pc cel
orientat NS pc 2,90111 (Fig. 2/A).
Dintre fragtncntclc de vase găsite pc traseele celor două ~anţuri numai
câteva erau de la oale lucrate cu n1âna din pastă cu cioburi pisate şi rare
pictricelc, arse maroniu (Fig. 18/5 ).
Cele mai multe fragmente erau lucrate la roată din pastă fină, arse
cenuşiu sau cenuşiu-negricios şi proveneau de la: o strachină cu un motiv
incizat înainte de ardere (Fig. 1711 şi 35/l ); o strachină (Fig. 17/2 ); mai
multe căni cu decor lustruit în fascicole verticale (Fig. 17/4 ); un fragment de
cană dccorată cu fascicolc lustruite, orizontale şi oblice într-o dispunere
3
întâlnită pc cănilc din mediul carpic din Moldova, la Poiana-Dulccşti -l, care
păstrează pc wnăr o parte dintr-un sc1nn incizat înainte de ardere (Fig. 17/3 );
din buza şi gâtui unei oale (Fig. 18/l ), cu diatnctrul mai mic, formă care în
mediul carpic era folosită ca umă 35 ; dintr-o cană cu gura mai largă, ncrvură
pc gât şi cu peretele exterior lustruit cu linii orizontale (Fig. 18/2); mai multe
fragtncntc de la un vas de provizii din pastă fină cu puţin nisip, arsă cenuşiu
negricios; câteva funduri de vase (Fig. 18/3-4)
Deasupra podelei locuinţei, printre celelalte resturi au apărut Inai multe
fragtncntc cu caneluri din corpul unei atnforc, din pastă cărămizie cu puţin
nisip, (Fig. 17/5; 35/5), tip a cărui prezenţă în spaţiul nord-dunărean este
întâlnită în secolele 11-111 d. Hr., în aşczările de tip Mătăsaru-Militari din
Muntcnia 36 şi de la o amforă din pastă cu puţin nisip, gălbui-cărămizie, care
avea unnc de vopsea roşie în zona utnărului, într-o dispunere care poate sft
indice un rest dintr-o inscripţie.
Bordeiul nr. 1 (B 1), a fost interceptat pc lotul 5. Groapa lui a fost
străpunsă de S 1II pc 3,3 7 n1 şi de S VI pc 1AO m (Fig. 3 ). Era de t~tpt o
locuinţft cu groapa parţial adâncită în pătnânt, având podcaua ncatnenajată la
11
1
'
11
'

Bichir 1973. p. 339. Pl. CXXIII/5
Bichir 1973. p. 2X4-293, Pl. LXVIII-LXXVII.
ldcm, p. 90.
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0,90 m ad~încimc de la nivelul de călcare al anului 2007. Umpluţura gropii
era suprapusă continuu de stratul cultural daco-roman (Fig. 4/ A). 1ntrc -0,50
şi -0,65 m ad~încimc, erau bucăţi mari de lipitură de perete de 1O, 13, 15 ~i 17
cm lungime, provenite probabil dintr-un tavan prftbu~it. Dedesuptul acestor
bucăţi, umplutura era formată din ccnu~fl, tăciuni, pământ ars la ro~u cu
aspect prăfos, oase de animale de talie mare (bovine, cabalinc), unele trecute
prin foc, un fragment mic dintr-o greutate din lut ars ~i fragmente de la vase
din lut ars. Pereţii gropii bordciului nu aveau urme de arsură (este posibil ca
acestea să fi fost, dar să ti căzut în timpul umplcrii gropii).
O parte din fragn1cntele de vase proveneau din mai multe oale lucrate
cu m~îna din pastă cu cioburi pisate sau cu cioburi pisate şi rare pictriccle ori
nisip rar, arse maroniu, (Fig. 19-20), una din ele decorată incizat cu o linie în
val ~i alta dreaptf1 dedesupt (Fig. 20/2 ).
Din categoria ceramicii lucrate la roată din pastă tină, arsft cenuşiu,
galben-cenuşiu sau cenuşiu-negricios s-au găsit mai multe fragmente care
provin de la: străchini, dintre care una cu buza lată orizontală şi cu prag
relicf~tt, la limita bitronconicităţii (Fig. 22/1 ), care scarnănă cu un exemplar
17
descoperit în 8 23 din aşezarea de la Străulcşti-Măicăncşti şi cu altul din
nivelul llb al aşezării de la Mătăsaru 3 x~ căni (Fig. 22/4), între care şi de la
una, arsft secundar, dccoratft pc umftr cu benzi verticale realizate din mai
multe linii lustruite (Fig. 22/2), decor av~înd origini în Latcne-ul geto-dacic şi
~
.__
. jl)
perpetuat tn epoca daco- romana, de carpr .
Din categoria ccramicii de import din llllnca romană mcnţionărn un
t~agrncnt ~intr-o am.t~ră cărămizi~. ~ină şi d~n fundul un~(~ t~rcior ~ (Fi şi 22/3)
dm pastft tmft cărămizie cu analogii ll1 Oltema la Romula ŞI )a 8trca , unde
datează de la tnijlocul secolului II şi în secolul III d. Hr. In Muntenia, la
42
Militari-C~împul 8oja , în 87/1960 s-a găsit partea inferioară a unui urcior
roman cu profil aproape identic cu cel găsit în aşezarea de la Vârteju
"Grajdurile
.
. fiJ.,·tului CAP".
Groapa mcncţjl!râ (Gr 1). A apărut pc lotul 5, unde a fost străpuns[t de
şanţul nordic (S 1). In peretele sudic al şanţului avea 1,50 m, profilul cilindric
~i fundul albiat, la 1,45 m adâncime de la nivelul actual de călcarc/2007.
Umplutura ci era suprapusă continuu de stratul cultural daco-rornan. Era
plină cu bucăţi mai mari sau tnai mici de păm~înt ars la roşu, pc rnajoritatca
păstr,îndu-sc amprentele lăsate în lutul crud de tulpinile şi pleava de păioasc
cu care acesta a fost frământat, precum şi de tnmchiurile subţiri, unnelc
~, Constantiniu Margareta 19h5. p. 165. Fig. 7(l 'l. : Bichir 19X-L p. 150. Pl. XXXI -l.
~s Bichir 19X-l. p. l-l9. Pl. XXVIII/6.
~') Bichir 197~. p. XI-X2. Pl. CXLVII. 5.
111
Popilian 197(), p. lXX. Pl. XLIII.-l5h.
11
ldem. p. 1XX. Pl. X LI V -lhO.
1
~ Negru. Schustcr. Moise 2000. Pl. 5X/7.
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indicând un dian1ctn1 al acestora de 4, 5, 6 şi 7 c1n (Fig. 36/2). Printre ele erau şi
nişte bucăţi de păm~înt ars la roşu, care aveau pc una sau două feţe, amprentele
lăsate în păn1ântul crud de inscrţii le unor lemne despicate (Fig. 36/1) şi pc altă
t~1ţf1 o lipitură netezită n1anual. Unele dintre bucăţile care au păstrat urn1clc
crengilor (Fig. 36/3a}, au pc cealaltă faţă resturile a două straturi de lipitură
(Fig. 36/3b). Între bucăţile n1ari de lipitură de perete era păn1ânt ars la roşu cu
aspect prăfos, cenuşă şi frag1ncntc de vase, unele puternic arse secundar,
printre care şi câteva din partea inferioară a unei oale (Fig. 13/4 ). Aspectul
uniform al umpluturii, de la gură până la bază, arată că această groapă a fost
săpată special pentn1 îngroparea resturilor pereţilor din pământ ars ai unei case
atlatc undeva în apropiere, distn1să de un puternic incendiu.
Pc lotul 3 nu a fost interceptată nici o locuinţă, însă în stratul cultural
daco-roman s-au găsit mai multe bucăţi de pătnânt ars la cărătniziu, provenite
din pereţii unor locuinţe dispărutc în incendiu, pc suprafaţa cărora s-au
observat atnprcntclc lăsate de pleavă şi de tulpinilc de păioasc tocate cu care a
fost amestecat lutul cnid. Un fragment provine de la o vatră de foc. Majoritatea
bucftţilor mari de lipitură au fost găsite în partea centrală a ~anţului vestic.
Pc lotul 6, în jlllnătatca nordică a săpăturii, resturile dacice sunt rare,
găsindu-sc nun1ai şase fragtnentc de vase, ele tiind tnai nun1croasc în jwnătatca
sudică, unde în stratul cultural au apărut tnai tnultc bucăţi de lipitură de perete
a căror prezenţă indică resturile unor locuinţe, în apropierea săpăturii.
În afara tnatcrialului ccran1ic descoperit în complexele de locuirc şi
descris tnai sus, pc şanţuri au apărut şi alte fragmente de vase lucrate cu
mâna, la roată sau provenite din i1nport.
Ceramica lucratâ cu mâna. Fragrncntclc descoperite pc lotul 3 sunt din
pastă cu cioburi pisate şi la cele tnai tnultc se observă rare granulc de nisip
sau pictriccle. Majoritatea au fost arse la cărămiziu-maroniu şi numai câteva
au exteriorul tnaroniu-ncgricios şi tniczul negricios. Forn1a de vas este oalaborcan (Fig. 13/1-3 şi Fig. 14/1-6 ). Unele au buza tcşită orizontal ~i gâtui
cilindric, altele buza teşită oblic şi cvazată. Fundul arc uneori talpa mai
groasă, alteori aceasta este profilată în exterior. Pc un singur fragment din
corpul unei oale era o linie dreaptă, incizată. Cîteva fragtncntc au interiorul
vasului striat probabil cu un picptene.
Pc lotul 6 s-au găsit fragtncntc de la borcane (Fig. 23/7) ~i de la o
căţuie cu itnprcsiuni în cxtcrionii bazei înalte (Fig. 23/X şi Fig. 35/4 ), cu
43
44
analogii la Militari-Câtnpul Boja , Târgşor , în nivelul Ilb de la
46
4 ') ~
- -, 111 aşezarea d e 1a Ud em. , c tc.
M atasaru
43
44

1
"
11

'

Negru, Schuster, Moise 2000, p. 32-l, Pl. X2/l O.
Diaconu Cih. 10()5, p. 15X, Pl. Vlll/2; p. 260. Pl. CXIX/2.
Bichir 10X4, p. 131, Pl. X/7-X.
ldem, p. 14X, Pl. XXVII/5.
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Pc terenul 7, au apărut numeroase fragmente de oale ~i de la o cftţuic
( Fit!. 25/1 0).
( 'erwnica lucratâ la roatâ. Vasele au fost lucrate din pastf1 finft sau
amcstccatft cu nisip ~i pictricclc (pastă zgrunţuroasft).
Cerwnica .finâ. Pc lotul 3 fragmentele provin de la: cfmi cu toartă,
ccnu~ii-ncgricioasc, dccoratc cu fă~ii late dispuse vertical, realizate prin lustruirc
(Fig. 15/1 ), decor înt~îlnit în mediul carpic: un fragment cărămiziu-gălbui din
partea supcrioarft a unei străchini (Fig. 15/2 ), care arc o ncrvură la limita cu
partea tronconicft inferioară, cu analogii în a~czarca din nivelul llb de la
7
Mfttftsani.ţ : o buză lată orizontală de la o fructicră; un picior de fructicră (Fig.
15/6 ): o oalft din pastă cu mult nisip tin (Fig. 16/3) ~i un fragment din fundul
unui vas de provizii (Fig. 15/5). Fragmentele de fructicrft şi decorul lustruit
în fă~ii late, de tradiţie Latcnc, indică o prezenţă carpică.ţx în această parte a
'--

aşezării.

Pc lotul 5 tl·agmcntclc de vase gftsitc în af~1ra celor două complexe de
locui re provin de la: un fund de strachină (Fig. 21/4 ): o cană cu toartă
(Fig. 21 /7): castroanc (Fig. 2112 ), între care unul cu nerv ură sub buză (Fig. 2111)
cu analogii în nccropolclc de la Tîrg~or, în M X4.ţ\), M 129 50 , M 193, etc. din
nccropola Sîntana-Ccn1cahov 51 : oale (Fig. 21/3, 6 ): un vas de provizii, în S Il,
lucrat la roatf1 din pastă tină cu rare pictricclc, arsă ccnu~iu, decorat pc umăr
cu o bandă orizontală din striuri drepte ~i deasupra o bandă din striuri în val
52
(Fig. 21/X), cu analogii în aşczărilc de la Dulccanca şi Strfwlcşti-Măicănc~ti.
Pc lotul 6 s-au găsit fragmente de căni, dintre care unul galben-cărămiziu
cu o ncrvurft (Fig. 23/4) şi o toartă (Fig. 23/2 ), prccwn şi un fragtncnt de
strachină cu o ncrvură acccntuatf1 în partea superioară a corpului (Fig. 23/1 ),
care arc analogii în aşezarea de la Militari-C,împul Boja 53 şi în nivelul llb al
a~czări i de la Mătf1san1 5 .ţ.
Pc terenul 7 mcntionăm
fragn1cntc de la: străchini în diferite nuante
.
. de
ccnu~i u (Fig. 24/l-3) sau de galben-cărămiziu (Fig. 24/l 0): oale (Fig. 24/4,
Fig. 2513 ): un capac (Fig. 24/6 ): un castroncl (Fig. 2415 ); tnai tnultc fragtncntc
de la căni (unele au pc g(Ît şi umăr ntscicolc verticale lustruite, altele au
lustruit tot corpul cu tuşc verticale: vase de provizii (Fig. 25/l-2).
Pc lotul 9 s-a găsit numai un fragtncnt cenuşiu, de pc lotul 1O provin
mai multe fragmente, între care unul din buza şi g'ltul unui urcior (Fig. 1X/6 ).
~

~

~

~

1,

- Ibidem. (1. 149. Pl XXVIII/h.
-~~ Ibidem. p. 102.
1
'1 Diaconu Cih. 19h5. r- 44 ~i p. 214. Pl. LX IV.
11
'
ldcm. p. ()() ~i p. 245. Pl. XCV/().
Ibidem. p. ()h, Pl. CX V/3.
'-' Dolinescu-1.-crche 1974. (1. 53. Fig. 3712.5: Bichir 19X4. r- 35. Pl. XVI/11-12.
'; /irra. C·a/imir 19(d, r- 61. Fig. 100.
1
' Bichir I9X4. p. 14t). Pl. XXVIII'() ~i p. 154. Pl. XXXV().
1

'
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iar pc lotul Il, un fragtnent dintr-un castron bitronconic (Fig. 18/8) şi un
fragtncnt de cană (Fig. 18/7).
Ceramica ::.grun(uroasâ. Fragn1cntc de vase lucrate la roată din această
pastă de tradiţie provincial rOinană, au fost găsite pc toate amplasamcntclc
cercetate arheologic.
De pc lotul 2. provin fragmente din două funduri de oale, care păstrcză
unnclc sforii cu ajutorul căreia au fost scoase de pc blatul roţii olantlui
(Fig. 16/5-6 ).
Pc lotul 3, au fost găsite mai multe fragmente de oale dintre care
tncnţionătn, unul care provine din partea superioară a unui vas cu buza lată şi
oblică, având analogii în nivelul III 2 de la Mătăsan.S:' (Fig. 1611) şi altul din
zona umăntlui, decorat cu striuri orizontale (Fig. 16/2). S-a găsit şi un
fragtnent dintr-un vas de provizii (Fig. 16/4 ).
Pc lotul 5, s-au găsit mai multe fragn1cntc din corpul şi fundul unor
oale (Fig. 21/9, l l ).
Pc lotul 6, fragmentele cenuşii provin de la oale între care una dccorată
cu striuri orizontale pc umăr (Fig. 23/3) şi un fund (Fig. 23/6 ). precum şi de
la un vas de provizii.
Pc terenul 7, s-au identificat fragmente de la: un castroncl (Fig. 25/8);
oale (Fig. 25/6-7); vase de provizii (Fig. 25/9). unele dccoratc cu bandă
orizontală de striuri în val distanţate.
Pc lotul 9 s-a găsit un fragtncnt cenuşiu de la un vas de provizii,
decorat cu o bandă în val din 4 striuri, iar pc lotul l l, un fragtncnt cenuşiu de
la o oală.
Ceramica de import. Este prezentă pc toate loturi le verificate arheologic,
în special cu fragmente de atnforc, astfel:
Pe lotul 2, un fragtnent din zona gât-mnăr al unei amforc, din pastă cu
boabe de nisip negru şi roşcat, arsă gălbui (Fig. 15/8) şi altul din corpul unei
amforc din pastă fină, arsă gălbui-cărătniziu;
Pc lotul 3, două fragtnentc din corpul unor amforc din pastă fină,
cărătnizic, cu angobă gălbuic la exterior, iar în şanţul sudic un fragment din
pastă fină, cărămizie, cu angobă alb-gălbuie la exterior din buza şi gâtui în
formă de pâlnic al unei amfore (Fig. 15/7 şi Fig. 35/3 ), care arc analogii în
nivelul III 1 de la Mătăsanr'i(J, datat în a doua jUinătate a secolului Il şi în
prima jumătate a secolului III d. Hr., în Oltenia romană la Grojdibod, Rom ula,
5
Slăvcni, Drobcta 57 şi la Histria, în prima jumătate a secolului III d. Hr. x;
'' ldcm, p. 37, Pl. LX/6.
'~> lhidcm, p. 39 ~i 154, Pl. XXXV/Il.
7
'
Popilian 1976, p. 40 ~i hihl., p. 171-172, Pl. XV/195-199
':-: Succvcanu 2000, p. 175, Pl. X5/l O.
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Pc lotul 5, la intersecţia S Il cu S VIII, fragmente dintr-o amforft cu
pereţii gro~i din pastă fină cărfunizic ~i de la alta cu pereţii mai subţiri care
a\'ca păstrată foarte bine la exterior angoba alb-gălbuie~
Pc lotul 6, un fragment din pastft lină, cftrfunizie de la o amforă~
De pc terenul 7 provin: un fragment din g~ît ~i din toarta cu două
nervuri a unei amforc, din pastf1 cu rare boabe de nisip şi pietricck, cărămizie
(Fig. 26/2) cu analogii în exemplare egcene prezente la H istria, care dateazf1
din sccolck III-IV d. Hr.:'l>~ fragmente dintr-o amforă din pastă cu nisip
av:.înd exteriorul cără1niziu şi miezul cenuşiu, gâtui scurt şi larg, toartă cu
nervură mcdian[t şi corpul pântecos (Fig. 26/ l ), cu analogii la Orlca, tip folosit
în sccokk 11-111 şi III d. Hr.w. Fragmentele din partea supcrioarf1 a corpului
au cancluri orizontale~ fragmente de amtorc din pastă fină, cărămizie, angobă
alb-t!fllbuic(", unele cu cancluri mai în~ustc, altele n1ai late~ o toartă de mnforft
din pastfl alb-gălbuic, cu nisip cu bobul negru, cu ncrvurft 1ncdiană (Fig. 26/4 ),
exemplar rar, care provine din lumea cknistico-romanf1 microasiatică sau
ponticft, care a circulat în secolele 11-111 d. Hr.(l~~ un tl·agmcnt fin gălbui dintr-o
amtoră dccorată cu cancluri orizontale puţin ad:.înci în partea superioară a
corpului~ un tl·agmcnt cf1rfuniziu tin decorat cu striuri orizontale, înguste şi
distanţate care provine probabil de la un urcior roman~ o toartă torsadată de la o
oală din pastf1 tină cărămizie (Fig. 25/3 ), cu analogii la Histria, în secolele IIIII d. Hr.(l_-;~
Pc lotul 9, un fragment din partea inferioară a unei amforc din pastă cu
rare granule de nisip brun, cu miezul cărămiziu şi angoba gălbui-cărămizie~
pc lotul l O, două fragmente de la amforc din pastă cu nisip: una cărămizie, alta
rozulic, iar pc lotul l 1, un fragment de la o mntoră din pastă cu nisip, arsă
~

~

cărămiZIU.

Prccizfun că tl·agn1cntele de amforc acoperite cu angobf1 alb-gălbuic găsite
pc loturilc 3, 5 şi 7, seamănă mult între ele, de parcă ar provcni din acelaşi
vas.
Pc lotul 5, în S V s-a găsit un lustruitor din os, (Fig. 22/6 şi Fig. 35/2).
Aşezarea Vârtcju "Grqjdurile j(Jstului CAP", este situată în centrul
Munteniei, între cele două mari nîuri Argeş şi D'îmboviţa, pc malurile cărora
se putea ajunge de la Dunăre, prin trecătorile Carpaţilor, în provincia rmnană
Dacia. Dupfl încercarea împăratului Traian de includere a teritoriului Munteniei
în Imperiul roman, proiect abandonat de succesorul acestuia, Muntenia a
fost continuu supravcghcată de trupele romane, pentru asigurarea securităţii
'') ldcm. p. 173-174. Pl. X4. tipul LX/2. 5.
w Popilian 1976. p. 45. tipul VI cu bihl.. p. 172. Pl. XVL'212.
11
' ldcm. p. 40-41. tipul II.
~>.' Succvcanu 2000. p. 164. tipul LIY/2-3.
(,; 1( 1Clll. p. 1'--·
l}
[> 1. )_)
-, 1..
'i
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oamenilor şi mărfurilor pc căile de comunicaţie care taceau legătura între
provincia sud-dunăreană Mocsia Inferior şi provincia Dacia. În acest sens, pc
traseu, existau probabil locuri de aprovizionare şi de odihnă pentru oameni şi
animalele de povară, unde se taceau schimburi de mărfuri dar şi de
inforn1aţii de tot felul, într-o limbă cunoscută de toată lumea.
Locuitorii daci ai aşezării de la Vcîrtcju "Grcţjdurile j(Jstului CAP",
aflată pc malul nordic înalt al Ciorogârlci, la nwnai 4,5 km de tnalul sudic,
înalt al Argeşului şi la circa 9 km de malul sudic, înalt al D<."unboviţci,
contribuia şi ca probabil cu produse locale la hrănirea călătorilor şi
animalelor, primind la schimb atnforc cu ulei, urcioarc, etc. dar şi cunoştinţe
despre anumite tehnici mcştcşugărcşti, cum au fost de exemplu cele despre
modelarea şi arderea ccnunicii zgrunţuroasc care astfel, a ajuns să fie produsft şi
în aşezări le autohtone din teritoriul cxtraprovincial r01nan al Munteniei.
Un alt aspect surprins în această aşezare este acela al prezenţei carpilor,
populaţie dacică din Moldova, care la sf{trşitul secolului al 11-lea şi în prima
4
jumătate a secolului al III-lea a pătruns în Muntcni;/' , de unde în secolele III
şi IV d. Hr., singuri sau aliaţi cu goţii şi cu alte seminţii migratoare au atacat
frecvent provinciile dunftrcnc ale Imperiului roman<'), contribuind astfel la
slăbirea puterii de apărare a acestuia.
Conlocuirca carpilor cu autohtonii daci în curs de romanizarc ai acestei
aşezări, preexistente stabilirii lor aici, este semnalată de câteva elemente
descoperite în resturile unor complexe de locuirc:
Decorul lustruit întâlnit mai ales pc căni şi căniţc, aplicat în Latcne-ul
gcto-dacic pc ccramica fină, lucrată la roată, a fost perpetuat şi n1LI1t
diversificat în epoca daco-r01nană de către carpi(J(,~
Scn1nclc incizatc descoperite pc un fragtncnt de cană şi pc altul de
7
strachinft se întcîlnesc şi pc olăria carpică din Moldova, la Poiana-Dulccşti<' .
După părerea dcscopcritorului, aceste semne îşi au originea în mediul
sannatic, având o semnificaţie rituală. Şi vasele carpice pc care ele se atlă,
au fost folosite probabil la diverse ceremonii cu caracter tnagico-rcligioshx~
Prezenţa carpică, în aşezarea din situ! Vârtcju '"Grcţjdurile j(Jstului
CAP" nu este singulară. Tot pc tnalul nordic al nîului Ciorogârla, la răsărit de
strada Călugărcni, cu ocazia unor săpături făcute în cut1ca Institutului de Fizică
9
Atomică de la Măgurclc, au fost descoperite câteva urne funerare carpicc<' .
64
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67
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69

Bichir 1973. p. 1(lJ.
ldem. p. XX.
Ibidem, 177-1 X.5.
Ibidem. p. 366-3Cl9, Pl. CL-CLIII.
Ibidem, p. X9-90.
Roman 2012. p. 30 )i nota 16.
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A v'înd în vedere asemănarea formală a fragmentelor de vase din
accast[l a~czarc, cu cele romane descoperite în Oltenia ~i Dobrogea datate din
secolul Il P'înă la începutul secolului IV d. llr., ~i cu rccipicntclc produse în
accca~i perioadă de daco-carpii din Muntenia, considerăm că a~czarca de la
v,1rtcju "Grajduri/ejiJStzdui CAP", datează tot în secolele II-IV d. Hr.
Aşezarea

din secolele X-XI d. Hr.
Este documentată pc loturile 1-3 ~i 5-7, situate toate în partea sudică a
străzii Milcov.
Pc lotul 1, din partea răsăritcană a situ lui, resturile aşezării sunt puţine
pc platoul tcrasci înalte, în stratul cultural atlându-sc rare granulc de pătnânt
ars la ro~u, cărbuni ~i numai câteva fragmente de oale din pastf1 cu nisip, arse
maroniu ~i dccoratc cu striuri orizontale. Raritatca resturilor din stratul
cultural corcspunzf1tor, aratf1 cf1 acolo, sf1pf1tura arhcologică a surprins
periferia nordică a a~czării. Bucăţile de lipitură de pereţi ar~i de locuinţe şi
fragmentele de vase din secolele X-XI d. Hr. găsite pc suprafaţa solului, la
sud de amplasamcntul casei în construcţie, puţin pc platou ~i cea mai mare
parte pc panta cu panta mediu înclinată a tcrasci Ciorogf1rlci, indică zona
unde în această parte a a~czării, au fost construite locuinţele.
Pc amplasamcntul casei de pc lotul 3, situat pc platoul tcrasci înalte,
traseul ~anţurilor a interceptat resturile unui bordci ~i ale unei gropi alungite
(Fig. 2/B ).
Bordeiul nr. 1 (B 1) a apărut în colţul nord-vestic al amplasatncntului
casei. Podcaua ncamcnajată era la 1,05 m aLhîncimc, de la nivelul de călcare
al anului 200X. În păm,întul negricios din utnplutura gropii s-au găsit
cărbuni, fragmente de la mai multe oale din lut şi mai tnultc bucăţi de
lipitură, arsă la cărămiziu, pc unele păstnîndu-sc atnprcntc de nuiele.
c,îtcva fragmente provin de la oale de dimensiuni nlai tnari, lucrate la
roatf1 din pastă fină, arse la ccnu~iu ~i lustruite pc toată suprat~1ţa exterioară
(Fig. 2X/2), unul av,înd în zona g'îtului ~i striuri orizontale realizate prin
lustrui re (Fig. 2X/I ), cu analogii la Străulc~ti Alba 70 , Dridu 71 , etc.
Fragmentele din pastă amestecată cu nisip, ca dcgrcsant, provin de la
oale lucrate la roată (Fig. 2X/5-6 ), decora te cu striuri: numai orizontale
(Fig. 2X/4): orizontale întrcruptc de t~1scicolc de striuri oblice (Fig. 27/6 ~i
- ., c dc 1a o n"d u 7-,
-, o topcm. (II) 7"\· . Braga(i"tru 7-1 :
. _.,7/1)
, _ , cu ana 1ogtt.. ~111 a~czan
Ftg.
1ascicolc de striuri orizontale care alternează cu t~1scicolc de linii în val pc
~ Panait 1. Panait 19()] a. p. 12], Fig. 271].
"l Zaharia 19()7, p. 1X6. PL. XXI/J.
~: ldcm. p. 122. Fig. 4X/ 1. p. 17(), PL. Xl/4. 7.
~' Lcahu 19()9. p. 11. Fig. 4.
1
~ TurCLt 1971. p. (l4. Fig. () 7.
11
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corp (Fig. 27/4 şi Fig. 3 7/6 ), cu ase mă nări la Bucureşti-Piaţa de
7
Flori :', Dridu (J, Otopeni (11) 77 ~ cu fascicolc de striuri în val (Fig. 27/5,7-S şi
Fig. 3 7/3-4 ). Decorul cu fasciculc orizontale de linii striate superficial în val,
distanţate, dispuse într-un 111od asemănător pc u111ărul şi corpul vasului s-a
111ai găsit pc fragt11entc de oale la Bucureşti-Piaţa de Florin', Dridu 79 , etc.
Groapa nr. 1 (Gr 1), a apărut în şanţul vestic, la 2,05 111 distanţă de
colţul nord-vestic al fundaţiei viitoarei case şi la circa 0,80 111 sud de groapa
B 1. A vea 0,65 m în peretele vestic şi 1,05 111 lăţime în peretele estic al
şanţului, baza atlându-se la 1,00- 1,07 m de la nivelul de călcare al terenului
din luna 111ai 2008. Partea din groapă interceptată de şanţ ne indică o fon11ă
ovală în plan. Păt11ântul din umplutura gropii, tnai negricios decât cel din
stratul cultural era amestecat cu bucăţi tnari de lipitură, arse la cărămiziu şi
fragt11cntc din corpul unor oale lucrate la roată din pastă cu tnai puţin sau
mai mult nisip şi rare pietricelc, dccoratc cu striuri orizontale (pc unele
fragtnentc mai înguste şi dese, pc altele mai adânci şi distanţate), combinate
cu benzi de striuri în val dispuse pc umărul vasului (Fig. 27/3 ). Aproape
toate bucăţile de lipitură aveau amprente de nuiele şi de tulpini de păioasc
tocate: cu care fusese frământat lutul pentru lipit (Fig. 38/1-2).
In jumătatea sudică a săpăturii, în stratul cultural s-au găsit: o bucată
dintr-o gresie de ascuţit~ o bucată de zgură cu conccntraţic mai n1are de fier
(Fig. 37/5); o bucată de zgură sticloasă care a păstrat pe ca şi puţin pământ
ars la roşu~ multe fragmente de oale din lut ars, între care unul din pastă
aspră, decorat pc umăr cu şiruri oblice de îtnpunsături realizate cu dinţii unui
pieptcnc şi cu striuri orizontale (Fig. 27 Il şi Fig. 3 711 ), decor asemănător
găsit în aşezarea de la Bragadiruxo situată pc malul nordic al rfntlui Sabar, la
circa 4 km sud-vest, de aşezarea Vârtcju "Grqjdurile j(Jstului CAP"~ la
Slobozia-Clinccnix 1, pc tnalul Ciorogârlci, în amonte la circa 8 kn1 spre
nord-vest~ pc teritoriul tnunicipiului Bucureşti în aşezărilc de la MilitariCâmpul Boja)Q, Dealul Grozăvcşti)0 de pc Dâmboviţa~ Străulcşti Albax-l,
Băncasa-Satx 5 , Străulcşti-MăicăncştiX(l de pc Colcntina~ pc râul Pasărea la
7

~ Panait 1. Panait 1963 b, p. 141, Fig. 1/5.
() Zaharia 1967, p. 17X, PL. XII III, 3.
Lcahu 1969, p. Il, Fig. 4l3, 6.
;x Panait 1963 b, p. 141, Fig. 1/3; p. 142, Fig. 212.
79
Zaharia 1967, p. 1X5, PL. XX/7.
xo Turcu 1071, p. 64, Fig. 6/X.
81
Roman 2012, p. 57, fig. 37111.
x~ Zirra, Cazimir 1t)()], p. 70, Fig. 1X/3.
7

7

77

Panait
x~ Panait
x' Panait
xr, Panait
XI

1.
1.
1.
1.

Panait
Panait
Panait
Panait

1069, p. 37, Fig. 11/5.
1963 a, p. 114, Fig. 21/4.
10(15, p. 13X, Fig. 55/1-5.
19(1X, p. 6C1, Fig. 9/.f.
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~ 1 1a 1omtţa,
. 1a 0 rt(
. JuXX . etc., aşczan
- . care d atcaza
- ~m a doua
() topcnt·:0\7 : pc rau
jum[ttatc a secolului X ~i în primele decenii ale secolului XI d. Hr.w>_
Fragmentele ilustrate, provin de l~a oale cu pereţii mai subţiri care au avut
probabil ~i dimensiuni mai mici. In lotul g[tsit sunt numeroase fragmente cu
pereţii mai gro~i. care provin din zona centrală sau din partea infcrioar[t a
corpului unor vase de capacitate mai mare, dccoratc cu striuri orizontale.
În săp[ttura de pc lotul 2, de numai 3 m 2 , situat[t itncdiat la sud de
carosabilul străzii Mi lcov, în strat a ap[trut un singur fragtncnt de la o oală
dccorată cu striuri orizontale. Stratigrafia ~i cele două complexe de locuirc
interceptate pc lotul 3, ne determină să considerăm că în această parte,
resturile a~czării sunt sub carosabil ~i pc o fâşie de la nord de strada Milcov.
Pc lotul 5, s-au găsit cîteva fragn1cntc de la oale lucrate la roată din
pastă aspră, arse maroniu, dintre care unul din buză (Fig. 28/7).
Pc lotul 6, numai în jumătatea sudic[t a săpăturii, în stratul cultural din
secolele II-IV d. Hr. au fost găsite două fi·agmcntc din past[t cu nisip
(Fig. 28/8).
De pc lotul 7, mai ales de la sud de Os 312, în titnpul lucrărilor
agricole au fost scoase la suprah1ţa solului fragtncntc de la oale lucrate la
roată din pastă fin[t sau cu nisip.
Cele din pastă fină sunt de culoare ccnu~ic ~iau pc umăr decor din linii
90
91
lustruite dispuse vertical (Fig. 29/5), cu analogii la Străulcşti Alba , Dridu
92
sau în reţea (Fig. 29/3-4 ~i Fig. 3 7/7), cu analogii la Băncasa-Sat , Străulc~ti
l)' o . 1 !)-f
A 1ba,
rt(U ,etc.
Fragmentele din specia ccramicii cu nisip, uneori şi cu rare pictricelc
sunt tnai numeroase (Fig. 28/9-1 O, Fig. 29/1) şi provin de la oale decora te cu
benzi de striuri orizontale şi în val, tnotivc decorative întâlnite şi pc ccramica
din a~czarca "Pasărea-La sud de saf', comuna Brăncşti, jud. Ilfov 95 . Până
acum, nu s-a găsit nici un fund de vas cu marcă de olar.
Asemănarea dccorului de pc ccramica descoperită până acun1 în
a~czarca din situ! Yârtcju "Gr(?idurile j(Jstului CAP", cu cel apărut în alte
a~czări din Bucurc~ti ~i împrejurimi, o încadrează cronologic în reperele
secolelor X-XI d. Hr.
7

Lcahu 19()9, p. 1O. Fig. J/.f.
sx Zaharia 1967. p. 176. PL. XIlX ~i p. 17X, PL. XIII/7.
89
M:mucu-Adamc~tcanu 1992. p. 60.
')() p ;111a1t· 1. J> an;.ut.
· 1LJ(..,
TJ •L..1g. '"'(
'C
LJ a. p. 1___
_ )!_l.
1
''
Zaharia 19()7, p. 1X6. PL. XXIII.
12
' Panait 1. Panait 1965. p. 122. Fig. 40/4. 6.
•n Panait 1. Panait 196] a. p. 1 1X. Fig. 24/1: p. 120. Fig. 25: p. 122. Fig. 26/1: p. 123. Fig.
27: L 5.
1
'' Zaharia 1967. p. I()X, PL. IILII: p. 171. PL. Vl/9, Il.
yc
_, Sandu-Cucuka 2009. p . .:17()-.:17X . .:1X.f-.:1X5 ~i JX9. Fig. X.
x
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Absenţa

ccramicii specifice secolelor X-XI d. Hr. în săpăturilc
preventive pentru fundaţii de case efectuate în anul 2007, imediat la sud de
strada Milcov, pc lotul de la nr. 93 (casa Gcorgcta Anghel) şi pc cel de la nr.
9 1
79 (casa Marin Ionaşcu) ( , de ascn1cnca lipsa acesteia pc lotul Cătălin
Antofic, aflat la intersecţia Os 312 cu Os 314, şi puţinătatca t11atcrialului
ccramic pc loturilc Grancca-ŞoşoL situate la nord de Os 312, ne dctcn11ină să
aprccicn1 că resturile aşezării din secolele X-XI d. Hr. se află pc o tăşic
continuă de teren, de circa 50-100 111 lăţime, care se întinde pc panta domoală
a te rasei (lotul 1), pc platou (lotul 3 ), pc panta domoală şi prcl ungă p{mă la
Os 313 şi pc botul de terasă de la sud de 312. La est resturile ci ajung până în
~propicrca străzii Călugărcni, iar la vest au putut fi un11ărite până la curtea
Intreprinderii de forajc, deci pc circa 800 111 lungi111c.
,

RESUME
Decouvertes archeologiques dans le site Vârteju "Grqjdurilej(Jstului CAP ...
la viile f\.,fâgurele, dep. 1(/hv (les hahitats de 1'âge du hron::.e, f-lallstatt,
des 1f'-1 V'-' sii:cles ap. J. Chr. et _\.~·-.rf' sii:cles)

Le site Vârtcju "Grajduri le fostului CAP", se trouve dans la pici ne
bucarcstoisc 111eridionale, sur le bord gauchc, haut du rivicrc Ciorogârla, au
sud ct un pcu L\ nord de la rue Milcov.
Dans la peri ode scptcmbrc 2007 - scptcmbrc 20 1 1, sur la surt~1cc du
site Vârtcju "Grajdurile fostului CAP", ont etc continuccs les rcchcrchcs
prevcntivcs et les survcillanccs archcologiqucs pcndant des fouillcs des
scctions pour fondations ct sous-sols des 111aisons. Sur ccs 12 parccllcs de
tcrrc situccs sur la ruc Milcov aux n° 7, 3 L 31A, 74, 91A, 918, 93, 103,
107/2 et 3, la rucllc Intrarea Milcov, n° 115 ct la ruc Potcoavci, nu 16 ont etc
dccouvcrts des 111atcriaux 111obilcs ct c01nplcxcs d'habitation cn appartcnant
des habitats de r cpoque du bronzc, Hallstatt. des Ilc- IVC sicclcs ap. J. Chr. ct
Xc- X le sicclcs ).
L 'hahitat de 1'epoque du hron::.e, la civili::.ation Tei.
Les rcstcs d'habitat Tci ont etc trouvcs scule111cnt sur les parccllcs de
tcrrc 5-12, situccs dans le centre du site, dans unc zone ott la tcrrassc hautc
du bord nordiquc du rivicrc Ciorogârla avancc vers sud sous la fon11c (_runc
pctitc pointc de tcrrassc, superposcc dans la partic scptcntrionalc par le
chcmin Os 312.
Dans unc couchc de O, 10-0,20 m grosscur, cntrc 0,50 ~i O,XO m
profondcur, ont etc trouvcs de morccaux de glaisc bn:Jicc au rougc, de
')6
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charbons ct fragments de vases d'argilc brulce. Les plus beaucoups matcriaux
Tei ont etc trouvcs sur les parcelles n° 5, 6 et 7, pendant que sur celles 11° 91 1 leur presence a etc rare.
Ont etc trouvc fragments de vases modeiCs en p~îte avec de sabie,
cailloux ou tessons concasscs qui proviennent en general de soupicres dccorces
avec ceintures alvcolaires, impressions, stries obliques ou en rcseau. En P'Îte
fine sont un fragment de verre dccorc avec trois 1ignes horizontales execute
sclon la technique des piqftres successives et de soupicres parmi lcqucl est un
fragment dccorc avec cercles concentriques de lignes incisces, dans une
maniere caractcristique des phases IV et V de la civilisation Tei.
~

~

L 'hahital hallstaltihuu:.
Les matcriaux archcologiques (granules et morceaux de glaise brftlce,
de charbons, rares os d'animals et fragments de vases d'argilc brulce) ont etc
dccouverts dans une couche situce entre 0,40 et 0,60 m profondeur sur les
parcelles 1 et 3, qui descend jusque 0,80 m sur la parcelle 6 et 1,00 m
profondeur dans la partie mcridionale de la parcelle 5. Fragtnents de vases
ont etc trouvcs sur la surt~1ce de la parcelle 7.
Parmi les fragments ccramiques se distinguent ceux cn pâte fine
d'ccuelles avec le bord invasc, polit~tcettc oblique, en extcrieur ou dccorc
avec de pctites protubcrances~ un fragment d'une tasse de couleur noire polie
dccorce par matri<;age profond avec de lignes en rcscau~ un fragment de broc
dccorce avec un motif spiralique rcalisc de lignes parallcles, courbcs ou
obliques par tnatri<;age profond; fragments d\m rccipient noire-gris qui avait
un seuil ~î la base du col avec de petites protuberances.
Les formes de recipients et les motif" dccoratifs datcnt ce habitat dans
la civilisation Basarabi (la fin du IX.: siccle-environ 650 av. J. Chr.).

L 'hahital du 1f'-1 V' siecle ap. J. Chr.
Les preuves se trouvent dans une couche noire, bien dclimitc, situc en
general entre 0,20-0,25 et 0,40 111 profondeur dans la partie centrale de la
zone et 0,40-0,60 m profondeur sur les emplacetnents de la partie orientale
de 1'habitat, dans qui sont de charbons, morceaux de collage de glaise brulce
au rougeiitrc avec empreintes de verges ou de poutres tninces, aussi fragments
de vases d'argile brulce. Sur la parcelle 4 a etc dccouvert unc habitation en
surt~1ce et sur la parccllc 5 une hutte et une fosse mcnagcre.
L 'habitation en surt~tce 11° l. Les restes archcologiques ont apparus
sous la forme d'une lentille de 3,00 m sur la direction est-ouest et 2,90 m sur
la direction nord-sud, constituce de morceaux de collagc de cabanes de
glaise brftlce au rouge avec empreintes de verges et de pailles de grains
provenis des murs brulcs. Parmi les fragments de vases en P'lte tine nous
signalons l'un d'une ccuelle qui avait un motif incisc avant cotnbustion et un
fragment de broc dccorc poli avec t~tisceaux horizontals et obliques dans une
~
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disposition rencontree sur les brocs du n1onde carpique et qui a conserve sur
son epaulc unc signc incisc aussi avant combustion. La ccramiquc d'import
est prcscnte par quclques fragtnents d'unc atnphore ron1ain, dccorcc avec
cannelures, un typc rcncontrc dans le Ir-IIr siecle dans les habitats Mătăsaru
M i1itari et aussi par de fragtnents jaunc-rougeâtres d' an1phore avec peu de
sabie en p;.îtc ct tcinture rouge dans la zone de l'epaule, dans une disposition
qui peut indiquer le reste d'une inscription.
L 'hutte n° 1 est une habitation avec le plancher enfoui dans la terre
jusqu'a 0,70 m du couche de l'epoque daco-r01naine. Sa surface a etc
perforee sur 3, 77 tn sur la direction est-ouest et 1,40 111 sur la direction
nord-sud. Dans remplissagc etaient grands rnorceaux de collage de glaise bnîlee
au rouge, os d' anitnaux, un fragtnent d' un poids d 'argi le bnîlce, fragments
de pots travailles a la tnain et au tour, ecueilles, brocs avec decor poli
caracteristique du tnonde daco-carpique, fragments d'une cntchc ron1ain avec
analogies dans I'Oitenie romaine et dans la Muntenie ;.1 Militari-Boja.
La fosse n° 1 etait retnplie avec grands n1orceaux de collage provenis
dans les tnurs d'une cabane, brulees au rougc, la majorite ayant empreintes
de ver~es de 4, 5, 6 ou 7 cm dian1ctre, de paillcs et balle de cereales.
A cote de la ceramique autochtone de tradition du La Tcnc gcto-dacique,
dans habitat ont apparu fragtnents de vases travaillcs au tour en pâte d'aspect
gnuneleux de type rotnain provincial ct les produits ron1ains d' itnportation
(amphores, une cruche, etc.), qui datent de la Ilc-IVc siccles ap. J. Chr.
Dans la ceran1ique autochtone on constate le decor poli et les motifs
incises, elements qui trahissent la presence des carpes, une tribu dacc qui a
vecu sur le territoire de la Moldavie, tout d'abord entre les Carpatcs
orientales et Siret et qui a la fin du 1 siecle et dans la premiere tnoitie du Ilie
siecle s'ont repandu aussi sur le territoire de la Yalachie d'ott seuls ou a cote
des goths et d' autres populations barbares ont entrepris dans les II rIVc siccles attaques, spccialetnent contre les provinces danubicnnes de l'empire
romam.
L 'hahitat du X'-Xf' siecle ap. J. Chr.
Les materiaux se trouvent seulement sur les parcellcs l-3 et 5-7,
situees au sud de la rue Milcov.
Sur la parcelle n° l, les restes de 1'habitat sont rarcs en couchc sur le
plateau de la haute terrasse et nombreuses sur le peinte du mcme terrasse, <1
la surface du sol.
Seulement sur 1'emplacetnent de la maison du troisicrne parc el le les
scctions ont intcrceptccs unc hutte et unc fossc allongcc. Dans la tcrrc
noirfttrc de !cur remplissage ctaient de charbons, plus bcaucoup de morccaux
de collagc brulccs au rougeâtre avcc cmprcintcs de vcrgcs, ainsi quc nombrcux
fragmcnts de pots travai llcs au tour en pâtc tine ou avcc de sabie, dccorcs

r:
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incisc avcc de bandcs ondulccs, bandcs de ligncs horizontalcs alternant avcc
de ban des ondu!Ccs ou d' imprcssions cxccutccs au pcignc autour du col. Les
dcux complcxcs d'habitation ct la situation stratigraphiquc indiqucnt quc
dans ccttc zone les rcstcs de !'habitat du X.:-xr siecle ap. J. Chr. sont
rcpanducs aussi au nord de la ruc Milcov. Sur les parccllcs n° 5 ct 6 les
fragmcnts ccramiquc sont rarcs, mais sur le tcrrain nu 7, les rcstcs abundent it
la surt~1cc du sol, au sud du chcmin De 3 12.
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Figura 1. Localizarea ăpăturilor arheologice pc Planul cada trai al ora ului Măgurelc :
l - teren Adrian I oniţă· 2 - Ge01·geta crccl; 3 - Viore l Budei; 4 - Daniela , i Marian Radu;
5 - iculac-Adrian Grancca; 6 - Şo, oi-Budănc cu; 7 - , tefan ia Tudor; - Tudoriţa , i tclică
Dră g hici; 9 - , tefan I onică; 1O- Martin-Aiin i ili ă; Il - Valentin ofronic;
12 - Gcorgcta Vlădu , el.
Fig ure 1. La localisation desfouilles archeologiques sur le Plan cadas/ral de la viile Mâgurele,

dep. Ilfo v:
1 - Adrian loni(ă; 2 - George/a Cerce/,· 3 - Viorel Budei; 4 - Daniela . i Marian Radu;
5 - Niculae-Adrian Grancea,· 6 - Şoşoi-Budânescu; 7 - , tejcmia Tudor; 8 - Tudori(a şi telicâ
Drăghici; 9 ŞteJan Ionică,· 1O- Martin-A iin isilică,· 11 - Valentin ofronie,·
12 George/a Vlâcluşel.
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B. casa Budei Viorel

ale ~anţuri lor pentru fundaţii.
Figure 2. Plans partial.,· avec les sections pourfimdations:
A. la maison Daniela el Marian Radu: B. la maison Viorel Budei.
Figura 2. Planuri

parţiale
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Figura 3. Planul săpăturii pentru fundaţiile casei Niculac-Adrian Grancca.
Figure 3. Le plan de la.fiJuille pour lesjimdations de la maison Nicu/ac-Adrian Grancea.
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Figura 4. Casa Niculac-Adrian Grancca.
A - bordciul nr. 1 (profil ~i plan); 8 -groapa nr. 1 (profil ~i plan).
Figure 4. La maison Niculae-Adrian Grancea:
A l'lutfle n" 1 (plan el profil): B - lajiJsse n" 1 (plan el profil).
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Figura 5 ('asa Niculae-1\drian Cirancea. Fragmente de \ase, cultura Tci.
Figure 5. Ltllluisnn .Vicu/u('-.ldriun ( irunn.'U. Fruglllcn/s u;rulllilfii<'S, lu cil·i/isutioll ll.'i
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Figura 6. Ccramid. cultura Tci.

1--l

( ·asck

)o~oi-BudCmcscu;)

Casa Valentin Sol'ronic; 6

Casa

~1artin-/\lin

Sisilid.

Figur(l 6. Frugnlcllfs u;l.alllilflll'S. la cil·i/isufioll Tci:

1--1

In 111aisuns

.)'oşoi-!Judincscu:

5

la 111ai.wn l'alellfin ."loj/·onic: 6

.\lul'!ill-. /lin Sisilini.
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Figura 7 Ceramicft, cultura Tei:
('asa N iullae-J\drian ( irancea: 2-7 Teren )teLmia Tudor.
FiJ.: 11 re 7. Frogl/ll' Il ts ('(;/'(//Il i (jl/L'S' /o ci\' i 1isu 1i {)1/ rei:
la nwisun .\'ieu/ac-. ldrian (/rai/n'a: l-7 le IL'rruin JII'Uf'l'i(;f<; Stc/;tniu Tudor.
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Figura X. Casa Niculac-/\drian (ir;tncca. (\'ramid hallstatti;m:t.
Figure 8. /.u 11/ui.wu .\'iculu<'-. /driu11 (;,·uuceu. /-'rugnJt'/1/s n;I.UIIIicjii<'S IJcdlstuffi<.'llllt''·
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Figura 9. ('asa Niculae-Adrian (irancea. Fragmente de la \ase dinllallstatt.
Figure 9.
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Figura 10. Ccramid din 1lallstalt.
(·asa N iculac-:\drian ( irancca: 5 TL·rcn )ll'Lmia Tudor.
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Figure Il.

1

1

1

Il. ('ase le )o)oi-Bud:mcscu. Ccramid hallslalt i~tll~-1.

/_n nwi'I(J/1.\' .)'nşui-Hudclllcscu. Frag/J/Cilfs n;raiJlicjlfCS lwll'ltcllfh·llllt'S.
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Figura 12. h·agmcniL' CL'r~tmicc ktllstalliL'Ilc:
3. 5-7 ( ·as~t Viorcl l~udci:-+ ('asa ,\dri~tll IPniţ~-1.
F~!.{llrl' 12. Frug/1/cll/\ ( .L;I'lllllilJIICS llU!!stufliL.. Illll's:
l(·s 111uiw11\ .)'oyoi-Nudltllcscu: 3. 5-7 la 111uison l'iore/ 8udci: -! lu 111uison

( ·~1'-L'lc

)u::;oi-lhtd~-tncscu:

. ldriun loni(lt
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F~~ure

IJ.

Fr~tg:mcntc

ccramicc lucrate la

m~ln:1

in sccokk 11-1\' d. llr.:
1-.1 (·a~~~ \"iorcl I~udci: ~-5 Ca~a N icuLtc-:\drian ( irann:~t.
13. Frogllll'/11\ n;ru/Jli!flll'S n·ut·uill(;cs (/fu IIWill duw In//' -11' si(\-/('.' UJI ./.
1-3 fu /J/Ul\!J/1 1iorl'i Nudci: ..f-5 fu /J/uiso/1 .\"iculuc-./(11"/ull ( lnlllet'd
Figura
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Figura 1-L ( ·a-..,a \'iot\.'1 Hulki. l··ragmctlll: ccramicc lucratL· cu lll~În~l In SL'cukk: 11-1\' d. 1lr.
Ff~ure 1-1. l.u 11/llt\lill 1 ·ton·/ 8udci. Fruglllt'lll.\ n;rulllllfllt'S trul·ui//,;n (i fu lllllill dun'
/,·,Il -11' si('(/,·,('!' J ( hr
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Figura 15.

Propriet:tţile

1-h
J·~~url'

Budei-Cercel. Fragmente ceramice line lucrate la ruat:1
în secolele II-IV d. llr.:
producţie autohton:~: 7-X
aml'ore romane.

15. l.n ;miJJJ"iL;IL;s /Judci-( 'cred Fruglllcl//s n;l.llllll(f/ll'S /iucs lnmti!!t;(,s
ou /ulii' duus les 11'-11' sh·clcs o;> . .!. ( '/w:
/-0

de j>roducliou (1/tloclllolll'."

7

-S

(1//lfll/lirn 1"11/llllilln
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Figura 16. Proprict:qik Budci-Ccrccl. Ccramidllucrat:t cu roata în sccokk II-IV d. llr.:
1-2. -l-() din past:t ;grunţuroas:t: J din past:t lin:t-aspr:t.
Figure 16. l.es f!FOf!FiL;h;s 8t{(/ci-( ·erec/. Lt n;rulltiiflll' tra\·aiiiL;l' au tour
dans les /1'-11' si1\-les llf! . .!. ('/w:
!-~. -/-6
L'llfhÎic d.U\fh'c/ ,'..',l"lflltl'lcnr. 3 JliÎ/c fine ou u1·ec fh'/1 de suh!c·
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Figura 17. Casa Daniela ::;i Marian Radu. cer;11nica din locuinţa din secokk· III d. llr.:
1--f [ll"Oducţie autohton;-!; ) fragment dintr-o amli.H·[I I"Olll;lll;-1.
F~r.:ure 17. /_o nwison /)oni('/o ('! Alorillll Rodu. /.o n;rolllilfllt' de /'IJuhitlllion du 11 /' s~t'·c/(·
Of' ./. ( '/w. 1--1
d(· f'!"uduc!iun uu/ucl!lonc: 5 /i"ll,'..',lllt'lll d'ulll' llllljiiJur(· run!uillt ·
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Figura IX. Ccramic:t fin[t din sccokk II-IV d. llr.:
1-5 ·Casa Daniela ~i Mari~m Radu: h - Casa Martin-Aiin Sisilid:
7-X Casa Valentin Sofronic.
Figure 18. ro n;rwnilflle/ine des It -Il" sil~cles ov.!. ( 'hr.:

1-5

fu 111uiso11 /Jollicfu L'l .\lurion Rudu: () fu 111Uiso11 .\!ul"lill-.lfill .\isific,/:
7-8 fu 111uiso!l l'ufellfill So/i"o11ie.

https://biblioteca-digitala.ro

DFSCOPFR 1R 1 !\ R II FOLOC iiCL ÎN SITU 1. V!\ RTL.IlJ

Il J

1

2

3

4

5

Figura 19. ( ';tsa N iculde-1\drian ( irancea. I"J·agmente de ld oale lucrate cu m;îna

în secolul III d. llr. g;-tsite în hurdeiulnr. 1.
Figure /9. /,u llllli.\u/1 ~Viut!ue-.ldriull ( irolln'tt. /-'rugll/('1//s d(' Jlo/s //'(1\·ui//(;s (/ lu IIIUill dum
le III' si(··clc UJI J ( '/w /m/1\'(;S du11s /'!utile 11" /.
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Fi:,.!ura 20. ( ';ts;t \J icuh.:-1\drian ( irancL'a. 1:ragn1enk de l;t oale lucr;tk cu m;lna
în secolul III d. llr. g;-hik în bortkiul nr. 1.
Figure !0. /.u llllli'u" \'iculuc-. /driu11 ( irul!ccu Fru<..;llll'llfs de eurs fl'li\'Ui!!t;S ll fu II!Uill
It' 11 /' sit·clc liJi. J ( hr fn i/11 (;, d(/1/s f'llllfft' 11" 1.
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Figura 21 Casa N iculae-Adrian ( irancea. Fragmente de \ aSL'
din secolul III d. llr. lucrate la roat:1:
1-X, 1O din past:1 lin:1; <J, 11 din past:1 /grunţuroas:l.
Fi~ure

21. /.o nwisu11 .Viculoc-.Jdrioll ( irolln'o. FrugnJcl/ls n;rolllicllll'S du 11 /' si,··c/,·
llfJ..!. ( '/w lnn·oilll;S ou luur. 1-S. 1() <.'lllhÎic/illc: IJ. 11 ClllhÎic d 'usj!Ccl .'..',l'llllll'lcn\.
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Figura 22. Casa N ieu lac-Adrian Cirancca.

1--l

1--1

rragmentc de vase din B 1: 5 fragment de amfor{l romană:
() lustrui tor din os g:1sit în stratul cultural.
F~~ure 22. ra lllaiso/1 .\'icu/ac-.ldriall (/rai!C('([.'

/raglllcl!ls de 1·ascs lro/1\'t;s da11s !'lut/le 11"
(J

1: 5 ji·aglllclll d'allljJ/wra 1'0/IWillc:

jWI!isseur c11 os /rol/\'(; CII couchc.
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Figura 2J. ( ·as~..:k

)o-:;oi-Budttn~..:scu. Fragm~..:nt~..: c~..:r~llnic~..:
1-()

din s~..:c\lkk 11-1\' d. llr.
lucr~tt~..: la roat~-1; 7-X
lucrat~..: cu mjna.
.)'u.~ui-Nud(t/1('\C/1. Froglllt'IIIS U;/'({11/ilfllt'S dt'S Il' -Il' \/(''cit'\

Figurl' 23. rcs llllliSiii/S
llf' J ( '/w /-6

lnn·uilll;,. u11 /ulii': 7-8
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Figura 2-t. TLTL'nul ')tel';111ia Tudor. l:ragmenle de la \ase din SL'cokk 11-1\' d. llr.
lucratc la ro;Jt;-J din past[J lin[J.
Figun' 2-1.
{('J'J'llill fWOfJriL;h; .)'tcjirniu Tudor. Frugllll'llf.\ ('(;/'(1/lliljlll'S dtllS ;,.,
//' -11' sh·clcs Ufi . .!. ( '/w tnmri//,;,. uu tour ('// f)(lfl' line.
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Figura 25. Terenul

~tel;111ia

1-t)

Figure 25.

10

Tudor. Fragmente de \ase din secokk 11-1\' d. llr.:
lucr~tk la roaL-t: 1()
cu mana.

re /('1"/"lll/1 fii"Ofl/"lL;h; .)"fL•/;IIIlll Tudor.

Frug!IIL'/1/.\ (L;/.llll/l(f/ll'\

des //'-Il' sh·clcs UJI. .!. ( '/w:
/-()

//"(1\'U/f/L;S OII /OII!": / ()

/1"([\'(fifft; Ll fu 11/lll/1
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Figura 26. Terenul )tefania Tudor. Fragmente din secokk II-IV d. llr..

de b \ase importate din Imperiul roman.
Figure 26. re /erruill Jil"liJil"h;h; Ste/illlia Tudor. Fraglllei/!S ("(;/"(//1/ilf//es des 11'-11' sit\ -les
Ufl..!. (

'/w fli"U\.t'llllllf de 1·uses illlf!OI"h;., duus /'FIIlfiire rollluin.
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Figura 27. Casa Viorcl Budei. Fragmente de la oale din secolul :\-XI d. llr.
din rast[l cu nisir.
Fi~ure 27. l~u 1/Joisun l"iurcl 8udL'i. FnrgnJcJJls de f!O/s du.\' -.\1 sh'C!t'S UJ!..!. ( hr.. t'/1 fhtft·
ot·cc de sahlc.
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Figura 2S. Fragml.'11lc de la oale din -.ecolul :\-:\1 d. llr.:
·a-.a \'iur·:l l~udei: 7 Casa NicuLte-Adrian (irance~J: X Casa \'~tsik 1\lircea )u::;ui:
l)_l () Teren )teL111ia Tudor.
Figure 28. Frug/1/cnts de f'Ul\ du.\'-.\"/' sit'·clcs UfJ. ./. ( '/w·

lu /1/ui,ull l"ion·/ 8udci: 7 fu /1/uison .\'iculut'-.ldnun (/r(/1/Cl'll." S
.\lirccu .)'o~oi: V- 1() le taruin .)'tcjuniu Tudor.
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Figura 29. Terenul )tel~mia Tudor. Fragmente ceramice din secolul X-XI d. llr.
1 - pastf1 cu nisip; 2-5 pastf1 linf1.
Fi~ure 29. /_e terrain .)'tefania 7/u/or. h·agJJIL'IIIs n;rwnicJIIL'S du X -.\I .\i('l'fes UJI .l ( '/w ·
1 f)(Îfe m·ec de sahle: :!-5 J)(Îfe/ine.
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Figura 30. Foto satelit cu localizarea săpăturilor pe suprafaţa sitului Vârteju "Grajdurile
fostului CAP": 1 -casa Adrian Ioniţă; 2- racord apă Gcorgeta Cercei; 3 -casa Viorel
Budci·' 4- casa Daniela si
. Marian Radu·' 5- casa Niculae-Adrian Grancea·' 6- casele Sosoi~
.
Budănescu; 7- terenul Ştefania Tudor; 8- terenul Tudoriţa şi Stelică Drăghici; 9- casa
Ştefan Ionică; 1O- casa Martin-Aiin Sisilică; 11 -casa Valentin Sofronie; 12- casa
Georgeta Vlăduşel.
Figure 30. Photo sa/elite avec la localisation desfhuilles sur la swface du site Vârt~ju
"GrajdurilefiJstului CAP": 1 --la maison Adrian loni{ă: 2- raccord d 'eau George/a Cerce/:
3- la maison Viorel Budei: 4- la maison Daniela şi Marian Radu: 5- la maison NiculaeAdrian Gram·ea: 6- les maisons Soşoi-Budănescu: 7 -le ten·ain St~lania Tudor: 8- le
ten·ain Tudorifa şi Stelică Drâghici: 9- la maison St~fan fonicâ: 1O- la maison Mar/inAlin Sisilicâ: Il - la maison Valentin S(~ji·onie: la maison George/a Vlâduşel.
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Figura 31. Foto cu şanţurile pentru fundaţiile casei Niculae-Adrian Grancea.
Figure 32. Photo avec les sections pour lesfrmdations de la maison Valentin S(di·onie.

Figura 32. Foto cu şanţurile pentru J'undaţiilc casei Valentin Sofronic.
Figure 3/. Photo avec les sections pour les.f(mdations de la maison
Niculae-Adrian Grancea.
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Figura 33. Foto cu fragmente de la vase din epoca bronzului (cultura Tei, faza IV):
1 -Casa Şoşoi; 2-5- Casa Niculae-Adrian Grancea; 6- Casa Ştefan Ionică.

Figure 33. Photos avec.fi·agmenls de vaisselle de l'epoque du hronze,
la civilisation Tei, le 1V' phase:
1 - la maison Şoşoi: 2-5- la maison Niculae-Adrian Grancea: 6- la maison
Ştefan Ionică.
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Figura 34. Foto cu fragmente ceramice (3, 5 -din cultura Tei; 1-2, 4, 6- din llallstatt):
1-3, 5-6- Casa Niculae-Adrian Grancea; 4- Casele ~o~oi-Budănescu.
Figure 34. Photos avecji-agments ceramiques (3, 5- la civilisation Tei: 1-2. 4. 6 1/allstall):
1-3, 5-6 la nwison Niculae-Adrian Cirancea: 4 les nwisons .)o.yoi-Budânescu.
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Figura 35. Foto lustruitor os (2) şi ceramică ( 1, 3-5) din secolele II-IV d. 1lr.:
1, 5- Casa Daniela şi Marian Radu; 2- Casa Niculac-Adrian Grancea; 3- Casa Viorcl
Budci·' 4- Casa Vasile Mircea Sosoi.
Figure 35. Pholos: polisseur enos (2) el ceramique ( 1, 3-5) des lf'-1 V' siecles ap. J. Chr.:
1. 5- la maison Daniela el Marian Radu: 2 -la maison Niculae-Adrian Granc·ea:
3 --la maison Viorel Budei: 4- la maison Vasile Mircea Şoşoi.

..
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Figura 36. Casa Niculae-Adrian Grancea. Foto cu fragmente de lipitură arsă
găsite în Cir 1 (secolul III d. Hr.).
Figure 36. La maison Niculae-Adrian Granc·ea. Photos avecfi·agments de collage hr/ilee
lrouve dans lafiJS.\'(' n" 1 (le Il r siecle ap . .J. Chr. ).
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Figura 37. Foto cu materiale arheologice din secolele X-XI d. Hr.:
1-6 ~Casa Viorel Budei; 7 ~Terenul Ştefania Tudor.
Figure 37. Photos avec materiaux archeologiques des X'-Xf' siecles ap. J. Chr.:
1-6 - la maison Viorel Budei; 7 ~ le terrain Stefania Tudor.
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Figura 38. Casa Viorel Budei. Foto lipitură de perete de la locuinţe
din secolele X-XI d. I lr.:
I-2 - Gr 1; 3 - strat cultural.
Figure 38. La maison Viorel Budei. Photos avec collages des murs
de cahanes des X'-Xf' siecles ap . .J. Chr.:
1-2- la jiJsse n" 1: 3 couche.
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