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Introducere 

Cercetările arheologice preventive 1 au fost prilejuite de construirea unei 
pasarclc, între malul vestic al insulei Snagov şi localitatea Siliştea Snagovului. 
Terenul pc care au fost efectuate săpăturile arheologice se află în perimetrul 
sitului arheologic Mănăstirea Snagov2

, ce cuprinde ansamblul fostei mănăstiri 
Snagov (sf'. sec. XIV - XVIII -XIX):~, biserica "Intrarea Maicii Domnului în 
Biserică"" (rcp. 1563, 1815)-l şi un turn clopotniţă (sec. XVI- XVIII)5

. 

Istoric 

Pc insulă se află Mânăstirea Snagov, construită conform tradiţiei în a 
doua parte a secolului al XIV -lea. Lăcaşul de cult este atestat documentar în 

A 

1408 în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân. In 1512 biserica mănăstirii este 
rczidită în stil bizantin, de Neagoe Basarab, având hramul "Intrarea în biserică 
a Maicii Domnului". Din a doua jumătate a secolului al XVII-lea devine 
închisoare pol iti că, domnitorii munteni trimiţând aici o scrie de boieri pentru a 
li întemniţaţi sau ucişi(1 • La începutul secolului XVIII mânăstirea este închinată 
aşczămintelor de la muntele Athos, fapt care contribuie la declinul lăcaşului 
de cult. După sccularizarca averilor mânăstireşti, călugării părăsesc mănăstirea, 

• Muzeul Municipiului Bucurc~ti . 
.. Muzeul Naţional de Istoric a României. 
• Muzeul Municipiului Bucurc~ti. 
1 Sftpăturile arheologice s-au des fă~ urat în perioada 4-X octombrie 2012, sub coordonarea 
domnului Gheorghe Mfmucu Adamcştcanu, arheolog expert. Din colecti\' a mai tacut parte 
Raluca luliana Popescu, arheolog debutant ( MMB ). Gheorghe Trohani a descris ~i încadrat 
cronolo!!ic, materialele arhcolo!!icc din secolele 11-1 a. Chr. 

~ ~ 

~Cod RAN 105 i 79.03 
'cod LMI 201 O IF-11-a-A-15312. 
1 cod LMI 201 O IF-11-m-A-15312.0 1. 
'cod LMI 201 O IF-11-m-A-15312.02. 
h Strm: Lcurdcanu, Vlaicu Anna~ul, Mitiţă Filipcscu ~.a. 
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o parte din chilii sunt dărâmate, iar biserica ajunge în paragină. Lăcaşul de cult 
este restaurat în 1904, 1941, 1966-1986 şi 1995. 

Istoricul cercetărilor 

Primele cercetări arheologice de pe teritoriul localităţii Snagov, în punctul 
Insulă, au fost realizate în 1932-1933 de către Dinu V Rosetti. Săpăturile din 
interiorul şi din jurul bisericii au dus la dezvelirea unui drum pietruit cu 
bolovani de râu, precum şi a numeroase tnorminte de înhumaţie cu inventar 
(mon~de, obiecte de port şi podoabă), încadrate cronologic în secolele XVI
XIX. Intre biserică şi clopotniţă au fost scoase la lumină două gropi menajere şi 
un tno;mânt de incineraţie cu inventar din faza târzie a epocii Latene 7. 

In 1996 au fost efectuate sondaje de salvare de către Gheorghe 1. 
Cantacuzino, în zona săpăturilor arheologice din 1933. Au fost completate 
infonnaţiile privind fundaţiile primei biserici, datată în a doua jumătate a 
secolului al XIV -lea (3 morminte) şi au fost descoperite materiale arheologice 
atribuite etapei târzii a epocii bronzului şi secolelor 11-1 a.Chrx. 

Situaţia arheologică 

În toamna anului 20 l O a fost finalizată o pasarelă pietonală de acces la 
Mănăstirea Snagov, cu trepte la ambele capete. Pentru ca accesul să se 
realizeze prin intennediul ratnpelor, pe partea dreaptă a pasarelei, pe insula 
Snagov, urmează a se realiza o rampă de acces cu o lungime de 24,00 m. 
Pentru aceasta erau necesare două fundaţii din beton, cu dimensiunile în plan 
de 4,50 x 2,50 m şi adânc imea de 1,50 m. Gropile pentru aceste fundaţii au 
fost executate fără asistenţă arheologică, din pământul aruncat din groapa nr 2, 
fiind recuperate numeroase fragtnente ceramice getice din secolele 11-1 î.e.n., 
precum şi fragmente medievale din secolele XVII-XIX. 

Pentru obţinerea unor informaţii referitoare la materialele arheologice 
recuperate din această groapă de fundaţie, aflată la cea 25 m E de malul 
lacului, laS de drumul de acces spre biserică şi la cea 34,00 m SV faţă de 
turnul clopotniţă, au fost trasate o secţiune şi o casetă, orientate N-S 
(Planul 2). Între acestea a fost lăsat un martor stratigrafic, cu o lăţime de cea 
1,00 m. Dimensiunile acestora au fost impuse de situaţia din teren (Planul 1 ). 

Secţiunea (Pianşa III), denumită convenţional SI, a avut o lungime de 
Il m şi o lăţime de 2 tn, fiind împărţită în şase carouri, numerotate de laN la 
S. Sub stratul vegetal (între nivelul actual de călcare şi cota de -0,10/0,20 m 
faţă de nivelul actual de călcare) şi până la cota de -0,90 m faţă de actualul 

7 Rosetti 1935, p. 51-52; Turcu 1969, p. 1 X5. 
~Cantacuzino 1997, p. 255-269. 
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niYel de călcare a fost descoperit un nivel de dărâmătură alcătuit din pământ 
amestecat cu pietriş, cărămizi fragmentare, pigment de var, oase de animal şi 
fragmente ceramice amestecate din secolele XVII şi XIX. La cota de -0,60 m 
faţă de actualul nivel de călcare, la 1 ,34 m S faţă de profilul de N şi la 0,08 m V 
faţă de profilul de E, a apărut un şir de bolovani de râu, cu dimensiuni variabile 
cuprinse între 0,30-0,45 m, dispuşi pe direcţie SV-NE (Pianşa 11111 ). Capătul 
sudic al şirului se află la 2,96 m N faţă de profilul deS şi la 0,34 m V faţă de 
profilul de E. Sub acest nivel şi până la solul galben lutos, steril din punct de 
vedere arheologic (ce a apărut de la cota de -1 ,20/1 ,30 m faţă de nivelul actual 
de călcare) s-a săpat într-un strat de pământ amestecat cu pietriş, cărămizi 

fragmentare, pigment de var şi fragmente ceramice amestecate din secolele 
11-1 a. Chr. şi XVII. 

Caseta (Pianşele IV-V), denumită convenţional caseta 1, a fost amplasată 
la 1,00 m V de carouri le 4-6 ale secţiunii 1 şi la 1,00 m S de groapa nr 2, 
având dimensiunile de 5,00 x 2,50 m. Sub stratul vegetal (între nivelul actual de 
călcare şi cota de -0,10/0,20 m faţă de nivelul actual de călcare) şi până la 
cota de -0,35 m faţă de actualul nivel de călcare se afla un nivel compact 
alcătuit din pământ amestecat cu pictricele, fragmente mici de cărămizi, 

bucăţi de var, oase de animal, pigment de cărbune şi fragmente ceramice din 
secolul XIX. Între -0,35 m şi -0,75 m faţă de nivelul actual de călcare, s-a 
săpat într-un strat de pământ atnestecat cu pietricele, fragmente de cărămizi, 
bucăţi de var, oase de anitnal, pigment de cărbune şi fragmente ceramice 
amestecate din secolele XVII-XIX. La cota de -0,75 tn fată de actualul nivel 
de călcare, s-a conturat umplutura unei locuinţe de tipul bordei, săpată într-un 
strat de pământ negricios, cu pigment de cărbune şi de var, amestecat cu 
fragmente ceramice din secolele 11-1 a. Chr. 

Locuinţa din sec. 11-1 a. Chr. (Pianşele IV-VII). 

Săpătura a fost limitată de existenţa unei anexe a bisericii la S de casetă, 
fapt ce a tăcut imposibilă extinderea săpăturii în acea direcţie. Forma locuinţei 
nu poate ti stabilită datorită faptului că o parte din ea intră în protilele de N şi 
V ale casetei, dar pare a fi de formă dreptunghiulară cu colţurile rotunjite (au 
fost surprinse colţurile de SE şi SV). Umplutura complexului era formată 
dintr-un pământ negru, cu pigment de cărbune, amestecat cu multe oase de 
animale şi fragmente ceramice, caracteristice epocii Latene. 

La sud de locuinţa-bordci, în afara ei, s-au descoperit resturile unui 
cuptor, surprins şi el parţial (intră în profilele de N şi V ale casetei) aflat la 
cota de cea -1 35 m fată de nivelul actual de călcare în coltul de SV al , ~ ., ~ 

casetei. Acesta a f()st realizat într-un calup de lut cruţat. Grosimea pereţilor era 
cuprinsă între 0,20-0,23 m, iar umplutura era alcătuită dintr-un pământ negru 

https://biblioteca-digitala.ro



CERCETĂRILE ARIIEOLOCiiCE EFECTUATE PF INSULA SNAGOV 135 

amestecat cu multe oase de animale şi fragmente ceramice specifice secolelor 
11-1 a. Chr. 

Atât locuinţa, cât şi cuptorul, au fost cercetate, până la cota de 
-1,70/1,80 m faţă de nivelul actual de călcare, fără a putea fi epuizate, 
datorită nivelului ridicat al pânzei freatice, care a împiedicat continuarea 
săpăturii mai jos de această adâncime. 

CATALOGUL SELECTIV AL DESCOPERIRILOR 

Secolele II - I a. Chr. 

~ 

In afara unei fusaiole bitronconice (nr. catalog 117), din lut ars, 
inventarul arheologic se compune doar din fragmente ceramice lucrate cu 
mâna şi la roată. 

Pe tipuri cera1nice situaţia se prezintă astfel : 
1.1. Borcanul- lucrat doar cu mâna şi ars oxidant. Pe corp, fără nici un 

fel de decor, se aflau doar butoni-apucătoare, uneori alveolaţi. 
Şase fragmente - nr. catalog 3 (buton alveolat), 4 (buton alveolat), 1 O 

(fund), 11 (fragment din corp), 12 (buton) şi 1 7 (buton cu trei alveole) - s-au 
descoperit în umplutura bordeiului. 

1.2. Borcanul Mare - lucrat cu mâna şi ars oxidant, decorul constând 
dintr-o bandă în relief. Este reprezentat de trei fragmente- unul (21 -buză) 
fiind descoperit în umplutura cuptorului, iar două (38, 39) în secţiunea 1. 

2. Vasul Pântecos- doar un fragment (5 -buză răsfrântă spre exterior) 
lucrat la roată şi ars oxidant, descoperit în umplutura bordeiului. 

3. Fructiera - lucrată la roată şi arsă reducător. Au apărut două 

fragmente - unul ( 15 - corp cu picior) în caseta 1 şi o buză (29) decorată cu 
o linie în val, lustruită, în umplutura cuptorului. 

Un al treilea fragment ( 18), provenind din buza unei fructiere sau castron, 
este lucrat cu mâna şi a fost ars reducător. A fost descoperit în caseta 1. 

4. Castronul- este reprezentat de fragmente lucrate doar la roată. Unul 
ars oxidant (22 - buză şi corp) şi două (26 - fund inelar, 27 - buză şi corp) 
arse reducător au fost descoperite în umplutura cuptorului. Un alt fragment 
(8 - buză şi corp) ars oxidant a apărut în umplutura bordeiului, iar unul ars 
reducător (34- buză orizontală, gât vertical şi corp tronconic) în secţiunea 1. 

5. Cana - cu corpul bitronconic este reprezentată de trei fragmente 

lucrate cu mâna şi cinci la roată. Două din fragmentele lucrate cu mâna, arse 
oxidant, provin unul din secţiunea 1 (37 - toartă semilată) şi celălalt ( 19-
corp bitronconic cu baza torţii) din caseta 1, iar al treilea, ars reducător (33 -
toartă torsionată) din secţiunea 1. Cele lucrate la roată sunt arse reducător-
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două (2 - fund inelar, 6 - buză răsfrântă oblic spre exterior) provin din 
umplutura bordeiului, unul (28 - corp bitronconic) din cea a cuptorului, iar 
două ( 13 - corp cu toartă lată, 14 - buză răsfrântă oblic spre exterior) din 
caseta 1. 

6. Capacul -de formă tronconică este ( 16) lucrat cu mâna, ars oxidant, 
provine din caseta 1. 

7. Kantarosul local sau ceaşca cu două torţi - este reprezentată 
printr-un fragment din corp cu toarta supraînălţată ( 1) lucrat la roată, ars 
reducător, provenind din utnplutura bordeiului. 

8. Strecurătoarea -este prezentă printr-un fragment (36 - gât arcuit cu 
umăr carenat şi începutul corpului) lucrat la roată, ars reducător, descoperit 
în secţiunea 1. 

9. Craterul - lucrat la roată, ars reducător (7) este reprezentat de o 
porţiune din buză şi umăr cu toarta semicirculară, verticală. Provine din 
umplutura bordeiului. 

Două fragmente, neputându-se stabili tipul ceramic, unul lucrat cu 
mâna şi ars oxidant (20- corp) provine din umplutura cuptorului, iar celălalt 
(95 -corp de vas mare) lucrat la roată şi ars reducă tor provine din caseta 1. 

Remarcăm absenţa ceştii (căţuia) precum şi vaselor mari de provizii. 
Din import, remarcăm prezenţa unor fragmente de amfore, provenind 

din Kos (nr. col. 41, 42, 43) şi Rhodos (nr. col. 44, 45 ), precum şi un fragment 
de pansă foarte uzat9

. O toartă bitidă de Kos (nr. cat. 43) şi un fragment de 
pansă (nr. cat. 46) provin din caseta 1, un alt fragment de toartă bifidă, subţire 
(nr. cat. 42) din secţiunea 1, iar trei fragmente (nr. cat. 41 - toartă bitidă, 

subţire, 44- toartă bifidă, lată, 45 - pansă) din umplutura bordeiului. 
Existenţa unei locuiri geto-dacice din secolele 11-1 a. Chr. pe această 

insulă a fost identificată, pentru prima dată, prin cercetările arheologice 
efectuate de către Dinu V. Rosetti în anul 1933 10

. Sondajele din anul 1996, 
efectuate de Gheorghe 1. Cantacuzino, au pus în evidenţă, sub actuala biserică 
a Mănăstirii Snagov, complexe de locui re geto-dacice din aceeaşi perioadă 11 

Descoperirile prezentate mai sus se încadrează şi ele în aceleaşi 

coordonate de timp şi culturale, dovedindu-ne că locuirea se întinde pe o 
suprafaţă mult mai mare 12

, aprofundând într-o oarecare măsură cunoştinţele 
noastre referitoare la locuirea insulei Snagov în perioada geto-dacică. 

9 
Amforclc au fost identificate de Mihaela Mănucu-Adameşteanu de la Institutul de 

Arheologic "Va;,ilc Pânan" din Bucureşti, căreia îi mulţumim şi cu această ocazie. 
11

) Rosetti 1935, p. 7-8 ~i 15-18. 
Il('· , , .. 1l)l)7 161 }L,e, f~J 7 o antacuzmo , p. _ ---lh), 1g. -o. 
1 ~ Din infonm1ţiilc oferite de Cristian Schustcr, fragmente ceramicc din această perioadă s
au descoperit şi pc malul opus, în zona localităţii Siliştca Snagovului. 
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Caseta 1 

Fructieră: MMB - nr. colecţie 29. 
Condiţii de descoperire: caseta 1, cuptor. 
Descriere: vas lucrat la roată, buză lată, evazată, 
cu marginea rotunjită. 
Decor: nu are. 
Material: pastă arsă reducător la cenuşiu, ardere 
completă~ degresant nisip fin~ suprafaţă tină. 
Dimensiuni: Gr perete: 9, Il cm. 
Stare de conservare: fragment perete 
Datare: secolele II - 1 î .e.n. 

Fructieră: MMB - nr. colecţie 15. 
Condiţii de descoperire: caseta 1, locuinţă, -0,90-
l, l Om. 
Descriere: vas lucrat la roată, cu picior lat, gol la 
interior. 
Decor: nu are. 
Material: pastă arsă reducător la cenuşiu, ardere 
completă~ degresant nisip fin şi mica, suprafaţă 
tină. 

Dimensiuni: Gr picior: 0,95 cm. 
Stare de conservare: fragment picior şi perete 
Datare: secolele II - 1 î.e.n. 

Castron/Fructieră: MMB - nr. colecţie 18. 
Condiţii de descoperire: caseta 1, locuinţă, c 2-3, 
- l ,00-l ,20m. 
Descriere: vas lucrat cu mâna, buză lată, cu 
marginea uşor rotunjită. 
Decor: nu are 
Material: pastă cenuşie~ ardere reducătoare~ 
degresant nisip fin, pietricele de l-4 mm şi mică, 
suprafaţă uşor aspră. 

Dimensiuni: Gr buză: l, 19 cm. 
Stare de conservare: fragment buză 
Datare: secolele Il - 1 î.e.n. 
Castron: MMB- nr. colecţie 26. 
Condiţii de descoperire: caseta 1, cuptor. 
Descriere: vas lucrat la roată, fund inelar, pereţi 
arcui ţi. 

https://biblioteca-digitala.ro



138 

--------) 
\; - - - - - - _ _1__ - - - - - --

~?J· 
, 1 , . , , . , , 

a5 , .. 
' 9 ' , 

' ' -... -

Cihcorghe MĂNUCU-ADAML~TLANU ~.a. 

Decor: nu arc. 
Material: pastă arsă reducător la cenuşiu, ardere 
completă; degresant nisip fin; suprafaţă fină. 
Dimensiuni: Gr perete: 0,81 cm; D fund: 7,76 cm. 
Stare de conservare: fragment fund şi perete 
Datare: secolele Il - 1 î.e.n. 

Castron: MMB- nr. colecţie 27. 
Condiţii de descoperire: caseta 1, cuptor. 
Descriere: vas lucrat la roată, umăr profilat, buză 
cu marginea rotunjită. 
Decor: nu are. 
Material: pastă arsă reducător la cenuşiu, ardere 
completă; degresant nisip fin; suprafaţă fină. 
Dimensiuni: Gr perete: 0,43 cm; D fund: 0,68 cm. 
Stare de conservare: fragment buză şi perete 
Datare: secolele II - 1 î.e.n. 

Castron: MMB - nr. colecţie 22. 
Condiţii de descoperire: caseta 1, cuptor. 
Descriere: vas lucrat la roată, pereţi arcuiţi, buză 
cu marginea uşor rotunjită. 
Decor: nu are. 
Material: pastă fină de culoare cărămizie, ardere 
oxidantă; degresant nisip fin; suprafaţă fină. 
Dimensiuni: Gr perete: 0,63 cm; Gr buză: 0,50 cm. 
Stare de conservare: fragtnent buză şi perete 
Datare: secolele II - 1 î.e.n. 

Castron: MMB - nr. colecţie 8. 
Condiţii de descoperire: caseta 1, locuinţă, c. 2,-
1 ,00-1 ,25 In. 

Descriere: vas lucrat la roată, buza evazată, cu 
marginea rotunjită. 
Decor: nu are. 
Material: pastă de culoare cărămizie, ardere 
oxidantă; degresant nisip şi pietricele, suprafaţă 
tină. 

Dimensiuni: Gr buză: 1,07 cm. 
Stare de conservare: fragment buză şi perete 
Datare: secolele II - 1 î.e.n. 
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Cană: MMB - nr. colecţie 13. 

Condiţii de descoperire: caseta 1, locuinţă, -0,90-
1, 1 0 ITI. 

Descriere: vas lucrat la roată, cu o toartă ovală în 
secţiune. 

Decor: nu are. 

Material: pastă arsă reducător la cenuşiu, ardere 

completă~ degresant nisip fin şi mica, suprafaţă 
fină, lustruită. 

Dimensiuni: Gr perete: 0,42 cm~ 1 toartă: 1,67 cm~ 
Gr toartă: O, 77 cm. 

Stare de conservare: fragment buză şi perete 

Datare: secolele II - 1 î.e.n. 

Cană: MMB - nr. colecţie 14. 

Condiţii de descoperire: caseta 1, locuinţă, -0,90-
1, 1 0 ITI. 

Descriere: vas lucrat la roată, buza evazată, cu 

marginea rotunjită. 

Decor: pe umăr două şănţuiri paralele. 
Material: pastă arsă reducător la cenuşiu, ardere 

cotnpletă~ degresant nisip tin, suprafaţă tină, 

lustruită. 

Dimensiuni: Gr perete: 0,38 cm~ Gr buză: 0,64 cm. 

Stare de conservare: fragtnent buză şi perete 

Datare: secolele II - 1 î.e.n. 

Cană: MMB - nr. colecţie 2. 

Condiţii de descoperire: caseta 1, locuinţă. 
Descriere: vas lucrat la roată, fund inelar, pereţi 

arcui ţi. 

Decor: nu are. 
Material: pastă arsă reducă tor la cenuşiu, ardere 
completă~ degresant nisip tin şi mică, suprafaţă 

tină. 

Dimensiuni: Gr perete: 0,45 cm~ D fund: 4,30 cm. 

Stare de conservare: fragment fund şi perete 

Datare: secolele 11 - 1 î.e.n. 
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Cană: MMB- nr. colecţie 6. 

Condiţii de descoperire: caseta 1, locuinţă, c. 2,-

1 ,00-1 ,25 m. 

Descriere: vas lucrat la roată, buza evazată, cu 

marginea rotunjită. 

Decor: nu arc. 

Material: pastă arsă reducător la cenuşiu, ardere 

completă; degresant nisip fin, suprafaţă 1ină . 

Dimensiuni: Gr perete: 0,36 cm. 

Stare de conservare: fragment buză şi perete 

Datare: secolele Il - 1 î.e.n. 

Cană: MMB - nr. colecţie 28. 

Condiţii de descoperire: caseta 1, cuptor. 

Descriere: vas bitronconic, lucrat la roată. 

Decor: nu are. 

Material: pastă arsă reducător la cenuşiu, ardere 

completă; degresant nisip fin; suprafaţă tină. 

Dimensiuni: Gr perete: 0,4 7 cm. 

Stare de conservare: fragment perete 

Datare: secolele Il - 1 î.e.n. 

Kantharos: MMB - nr. colecţie 1. 

Condiţii de descoperire: caseta 1, locuinţă. 

Descriere: vas lucrat la roată, buza uşor evazată, 

cu marginea rotunjită; pereţi drepţi; toartă 

supra înălţată. 

Decor: nu are. 

Material: pastă arsă reducător la cenuşiu, ardere 

completă; degresant nisip 1in şi 1nică, suprafaţă 

tină. 

Dimensiuni: Gr perete: 0,36 cm; 1 toartă: 1,73 cm; 

Gr toartă: 0,80 cm. 

Stare de conservare: fragment buză, toartă şi 

perete 

Datare: secolele Il - 1 î.e.n. 
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Krater: MMB- nr. colecţie 7. 

Condiţii de descoperire: caseta 1, locuinţă, c. 2,-
1,00-1 ,25 m. 
Descriere: vas lucrat la roată, buza evazată, cu 

tnarginea rotunjită; toartă aplicată în zona 
umărului, rotundă în secţiune. 

Decor: pe umăr două şănţuiri paralele. 
Material: pastă arsă reducă tor la cenuşiu, ardere 

cotnpletă; degresant nisip tin, suprafaţă tină. 
Dimensiuni: Gr perete: 0,36 cm; O toartă: 
1 ,33 CITI. 

Stare de conservare: fragtnent buză şi perete. 

Datare: secolele Il - I î.e.n. 

Vas borcan: MMB- nr. colecţie 21. 

Condiţii de descoperire: caseta I, cuptor. 

Descriere: vas lucrat de mână, buză lată, evazată, 

cu marginea rotunjită. 

Decor: nu are. 
Material: pastă de culoare cărămizie, ardere 

oxidantă; degresant nisip; suprafaţă aspră. 
Ditnensiuni: 1 buză: 3,80 cm; Gr buză: 1,40 cm. 

Stare de conservare: fragment buză. 

Datare: secolele II - 1 î.e.n. 

Vas borcan: MMB- nr. colecţie 17. 
Condiţii de descoperire: caseta 1, locuinţă, c. 2-3, 

-1,00-1,20 m. 
Descriere: vas lucrat cu mâna, are un buton 

aplicat. 
Decor: butonul are trei alveole. 
Material: pastă arsă oxidant la cărăn1iziu, ardere 

incompletă (miez cenuşiu); degresant nisip cu 

cioburi pisate, suprafaţa aspră. 
Dimensiuni: Gr perete: 0,79 cm, D buton: 

2,50 cm. 
Stare de conservare: fragment perete. 

Datare: secolele 11 - 1 î.e.n. 
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Vas borcan: MMB - nr. colecţie 12. 
Condiţii de descoperire: caseta 1, locuinţă, c. 1,-
1,30 m. 
Descriere: vas lucrat cu mâna, arc un buton aplicat. 
Decor: buton simplu. 
Material: pastă arsă oxidant la cărămiziu; 
degresant nisip cu cioburi pisate, suprafaţa aspră. 
Dimensiuni: Gr perete: 1,06 cm, D buton: 3,00 cm. 
Stare de conservare: fragment perete. 
Datare: secolele II - 1 î.e.n. 
Observaţii: urme de ardere secundară la exterior. 

Vas borcan: MMB- nr. colecţie 4. 
Condiţii de descoperire: caseta 1, locuinţă. 
Descriere: vas lucrat cu mâna, are un buton 
aplicat. 
Decor: butonul are o alveolă în partea superioară. 
Material: pastă arsă oxidant la cărămiziu; 
degresant nisip cu cioburi pisate, suprafaţa aspră. 
Dimensiuni: Gr perete: 1,40 cm; D buton: 2,80 ctn. 
Stare de conservare: fragtnent perete. 
Datare: secolele II - 1 î.e.n. 

Vas borcan: MMB- nr. colecţie 3. 
Condiţii de descoperire: caseta 1, locuinţă. 
Descriere: vas lucrat cu mâna, are un buton 
aplicat. 
Decor: butonul are o alveolă în partea centrală. 
Material: pastă arsă oxidant la cărămiziu; 
degresant nisip cu cioburi pisate, suprafaţa aspră. 
Dimensiuni: Gr perete: 1,18 cm; dimensiuni 
buton: 2,00x2,88 ctn. 
Stare de conservare: fragment perete. 
Datare: secolele 11 - 1 î.e.n. 
Vas borcan: MMB- nr. colecţie 1 O. 
Condiţii de descoperire: caseta 1, c. 1, locuinţă,-
1,30 m. 
Descriere: vas lucrat cu mâna, fund plat, pereţi 
groşi, evazaţi. 

Decor: nu arc. 
Material: pastă arsă oxidant la cărămiziu; 
degresant nisip cu cioburi pisate, suprafaţa aspră. 
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Dimensiuni: Gr perete: 1 A 1 cm~ Gr fund: 1,6 7 cm. 
Stare de conservare: fragtnent fund şi perete. 
Datare: secolele Il - 1 î.e.n. 

Capac: MMB - nr. colecţie 16. 
Condiţii de descoperire: caseta 1, locuinţă, -0,90-
1, 1 O m. 
Descriere: lucrat cu mâna, formă conică, cu 
marginea rotunjită. 
Decor: nu are 
Material: pastă cenuşie~ ardere reducătoare~ 
degresant nisip fin, pietricele de 1-2 mm, cioburi 
pisate şi mică. 
Dimensiuni: Gr: 0,48-1,40 cm. 
Stare de conservare: fragment. 
Datare: secolele Il - 1 î.e.n. 

Vas bitronconic: MMB- nr. colecţie 19. 
Condiţii de descoperire: caseta 1, locuinţă, c 2-3, 
- 1 ,00-1 ,20m. 
Descriere: vas bitronconic, lucrat cu mâna, cu 
toarta situată deasupra diametrului maxim. 
Decor: nu are 
Material: pastă cărămizie, acoperită la exterior cu 
un slip cenuşiu~ ardere reducătoare incompletă, 
degresant nisip tin, cioburi pisate şi mică. 
Dimensiuni: Gr perete: O, 76 cm~ D toartă: 2,20 cm. 
Stare de conservare: fragment perete. 
Datare: secolele Il - 1 î.e.n. 

Vas pântecos: MMB- nr. colecţie 5 
Condiţii de descoperire: caseta 1, locuinţă. 
Descriere: vas lucrat la roată, buza evazată, cu 
marginea teşită spre exterior. 
Decor: nu are. 
Material: pastă arsă oxidant la cărămiziu~ ardere 
incompletă~ degresant nisip cu micfL 
Dimensiuni: Gr perete: 1,18 cm. 
Stare de conservare: fragment buză şi poercte. 
Datare: secolele Il- 1 î.e.n. 
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Amforă de Kos: MMB- nr. colecţie 43. 

Condiţii de descoperire: caseta I, locuinţă, -0,90-
1, 1 O m. 

Descriere: ataş superior al unei toarte bifide. 

Decor: nu arc. 
Material: pastă de culoare cărămizie, tină, 

angobă bej, adcrentă. 

Dimensiuni: 1 toartă: 5,44 cm~ Gr toartă: 2,30 cm. 

Stare de conservare: fragment ataş superior. 

Datare: secolele II - I î.e.n. 

Amforă de Kos: MMB- nr. colecţie 41 

Condiţii de descoperire: caseta I, locuinţă. 

Descriere: toartă bitidă, păstrată pe toată 

lungimea, fără ataşul superior. 

Decor: nu arc. 

Material: pastă de culoare cărătnizie, fină, 

angobă bej, aderentă. 

Dimensiuni: L toartă: 18,1 O cm~ l toartă: 

4,50 cm~ Gr toartă: 2,1 O cm. 

Stare de conservare: fragment. 

Datare: secolele II - I î.e.n. 

Amforă Rhodos '?: MMB - nr. colecţie 44. 

Condiţii de descoperire: caseta I, locuinţă. 

Descriere: fragtnent toartă, spart. 

Decor: nu are. 

Material: pastă de culoare roz deschis, cu rare şi 

minuscule granule de calcar~ angobă bej deschis, 

aderentă. 

Dimensiuni: Gr toartă: 3,50 cm. 

Stare de conservare: fragment toartă. 

Datare: secolele II - 1 î.c.n. 
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Amforă Rhodos ?: MMB- nr. colecţie 45. 
Condiţii de descoperire: caseta 1, locuinţa 1, c.2, 
-1,00-1,25 m. 
Descriere: pansă. 
Decor: nu are. 
Material: pastă de culoare alb gălbuie, cu tine 
particule brune şi albe~ fără angobă. 
Ditnensiuni: Gr toartă: 1,00 cm. 
Stare de conservare: fragtnent. 
Datare: secolele II - 1 î.e.n. 

Atnforă: MMB- nr. colecţie 46. 
Condiţii de descoperire: caseta 1, locuinţă, c.2, -
0,50-0,70 m. 
Descriere: vas lucrat la roată. 
Decor: nu are. 
Material: pastă de culoare cărămizie cu nucleu 
cenuşiu-gălbui, compactă, tină, cu rare particule 
de calcar~ angobă roş-cărămizie cu adaos de 
mică aurie fină. 
Ditnensiuni: Gr toartă: 1,25 cm. 
Stare de conservare: fragment. 
Datare: secolele II - 1 î.e.n. 
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Castron: MMB - nr. colecţie 34. 
Condiţii de descoperire: S 1, c. 4, -1,00-1,20 m 
Descriere: vas lucrat la roată~ buză lată, evazată, 
cu marginea teşită spre interior~ umăr protilat. 
Decor: nu are. 
Material: pastă arsă reducător la cenuşiu, 
ardere completă~ degresant nisip fin~ suprafaţă 
fină. 

Dimensiuni: L buză: 2,70 cm~ Gr buză: 0,84 
cm~ Gr perete: 0,54 cm. 
Stare de conservare: fragment buză şi perete. 
Datare: secolele II - 1 î.e.n. 

Cană: MMB- nr. colecţie 33. 
Condiţii de descoperire: S 1, c. 1, -1,00-1,30 m 
Descriere: vas lucrat cu mâna~ cu toartă ovală în 
secţiune. 

Decor: nu are. 
Material: pastă arsă reducător la cenuşiu, ardere 
completă~ degresant nisip şi cioburi pisate~ 
suprafaţă aspră. 

Dimensiuni: Gr toartă: 1,64 cm. 
Stare de conservare: fragment toartă. 
Datare: secolele Il - 1 î.e.n. 

Cană: MMB- nr. colecţie 37. 
Condiţii de descoperire: S 1, c. 1,-1,00-1,30 m 
Descriere: vas lucrat cu mâna~ cu toartă 
rectangulară în secţiune. 
Decor: nu are. 
Material: pastă cărătnizie, ardere oxidantă 
incompletă~ degresant nisip şi cioburi pisate~ 
suprafaţă 1ină. 

Dimensiuni: 2,30x2,50 ctn. 
Stare de conservare: fragment toartă. 
Datare: secolele Il - 1 î.e.n. 
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Strecurătoare: MMB- nr. colecţie 36 
Condiţii de descoperire: S 1, c. 4, -1,00-1,20 m 
Descriere: vas lucrat cu mâna~ cu o serie de. 
Decor: nu are. 
Material: pastă arsă reducă tor la cenuşiu, ardere 
completă; degresant nisip fin cu mică, suprafaţă 
fină, nelustruită. 

Ditnensiuni: Gr perete: 0,47 cm. 
Stare de conservare: fragment perete. 
Datare: secolele Il - 1 î.e.n. 

Vas provizii: MMB- nr. colecţie 38. 
Condiţii de descoperire: S 1, c. 4, -1,00-1,20 m. 
Descriere: vas lucrat cu mâna. 
Decor: un brâu sitnplu în relief. 
Material: pastă de culoare cărămizie, ardere 
oxidantă, degresant nisip şi cioburi pisate, 
suprafaţă aspră. 

Dimensiuni: Gr perete: 1,34 cm. 
Stare de conservare: fragment perete. 
Datare: secolele Il - 1 î.e.n. 

Vas provizii: MMB- nr. colecţie 39. 
Condiţii de descoperire: S 1, c. 4, -1,00-1,20 m. 
Descriere: vas lucrat cu mâna. 
Decor: un brâu simplu în relief. 
Material: pastă de culoare cărămizie, ardere 
oxidantă, degresant nisip şi cioburi pisate, 
suprafaţă aspră. 

Dimensiuni: Gr perete: 1, 11 cm. 
Stare de conservare: fragtnent perete. 
Datare: secolele Il- 1 î.e.n. 

Amforă de Kos: MMB- nr. colecţie 42. 

Condiţii de descoperire: SI, c 1, -1,00-1,30 cm. 

Descriere: toartă bifidă, păstrând ata~ul inferior. 

Decor: nu are. 

Material: pastă de culoare roz-cărămizie, cu un 

conţinut ridicat de cuarţ fin ~i cochilii pisate~ 

angobă bej-pal, aderentă. 
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Dimensiuni: L toartă: 16,00 cm~ 1 toartă: 

4,00 cm~ Gr toartă: 2,13 cm. 

Stare de conservare: fragment toartă. 

Datare: secolele Il - 1 î.e.n. 

Fusaiolă: MMB- nr. colecţie 117. 

Condiţii de descoperire: SI, c6, -1,00-1,1 O cm. 

Descriere: fusaiolă bitronconică. 

Decor: nu are. 

Material: pastă de culoare cărămizie, ardere 

oxidantă~ degresant nisip~ suprafaţă aspră. 

Dimensiuni: O maxim: 3,53 cm; O gură: 1,04 

cm~ 1: 2,31 cm. 

Stare de conservare: întreagă 

Datare: secolele Il - 1 î.e.n. 

https://biblioteca-digitala.ro



CERCETĂRILE ARIIEOLOGICE EFECTUATE PE INSULA SNAGOV 149 

Descoperiri din secolele XVII -XIX 

Materialul ceratnic recoltat este fragmentar şi provine din contexte 
arheologice neclare- se pare că ne aflăm într-o zonă din marginea mănăstirii, 
unde era aruncat gunoiul. Aşa se explică prezenţa, la adâncimi apropiate a 
unor fragmente ceramice din secolele XVII şi XIX. Vasele sunt lucrate din 
pastă de lut tină, multe dintre acestea tiind acoperite cu smalţ. Printre fonnele 
ceramice descoperite se numără: farfurii, castroane, străchini, ulcioare şi oale 
cu toartă. Dintre acestea menţionăm existenţa unui număr destul de mare de 
cahle borcan (una a fost întregită) şi cahle disc decorative de la sobe ce au 
funcţionat în cursul secolului al XVII-lea. Dintre formele întregi mai putem 
aminti şi o pipă din lut. 

Caseta 1 

Castron: MMB- nr. colecţie 73. 
Condiţii de descoperire: caseta 1, -0,20-0,40 cm. 
Descriere: buză uşor evazată, cu marginea 
rotunjită; umăr profitat, pereţi evazaţi. 
Decor: la exterior două caneluri paralele deasupra 
umărului; la interior acoperit cu angobă albă, 
peste care pe buză şi în zona umărului au fost 
aplicate două benzi de smalţ verde. 
Material: pastă tină, de culoare cărămizie, cu 
mică în compoziţie; ardere oxidantă. 
Dimensiuni: L toartă: 0,40 ctn; 1 toartă: 0,83 cm. 
Stare de conservare: fragment. 
Datare: sec. XIX. 

Cahlă borcan: MMB- nr. colecţie 63. 
Condiţii de descoperire: caseta 1, c.l, -0,65 m. 
Descriere: buză lată, evazată, cu marginea uşor 
rotunjită; umăr arcuit. 
Decor: o serie de şănţuiri paralele. 
Material: pastă tină, de culoare cărămizie; ardere 
oxidantă. 

Dimensiuni: GR buză: 0,77 cm; 1 buză: 2,00 cm; 
GR perete: 0,51 cm. 
Stare de conservare: fragment buză şi perete. 
Datare: sec. XVII. 
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Farfurie: MMB- nr. colecţie 53. 
Condiţii de descoperire: SI, c.1, -1,00-1,30 m. 
Descriere: buză lată, cu marginea teşită drept. 
Decor: la interior pe fond de smalţ incolor, au 
fost trasate o serie de dungi oblice realizate cu 
smalţ verde. 
Material: pastă fină, de culoare cărămizie, cu 
mică în compoziţie~ ardere oxidantă. 
Dimensiuni: GR buză: 0,90 cm. 
Stare de conservare: fragment buză. 
Datare: sec. XVII. 

Castron: MMB- nr. colecţie 47. 
Condiţii de descoperire: SI, c.4, -1,00-1,20 m. 
Descriere: buză lată, răsfrântă, cu marginea teşită 
drept~ pereţi arcuiţi~ fund inelar. 
Decor: la interior este acoperită cu un smalţ 
incolor, decor sgrafitat- motive vegetale- tiind 
combinat cu pete de smalţ verde. 
Material: pastă fină, de culoare cărămizie, cu 
mică în compoziţie~ ardere oxidantă. 
Dimensiuni: 1: 9,70 cm~ GR buză: 0,80 cm~ 1 buză: 
5,40 cm~ GR perete: 0,92 cm~ D fund: 8,30 ctn. 
Stare de conservare: fragment, profil întreg. 
Datare: sec. XVI 1. 

Castron: MMB- nr. colecţie 50. 
Condiţii de descoperire: SI, c.6, -0,60-0,85 m. 
Descriere: pereţi arcuiţi~ fund inelar înalt, uşor 
evazat, cu marginea rotunjită, păstrează două 
orificii pentru prindere. 
Decor: la interior sunt realizate cu smalţ galben 
pc fond maro o scrie de spirale. 
Material: pastă fină, de culoare cărămizie, cu 
mică în compoziţie~ ardere oxidantă. 
Dimensiuni: GR perete: 0,61 cm~ D fund: 8,40 cm. 
Stare de conservare: fragment. 
Datare: sec X VI 1. 
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Cahlă borcan: MMB - nr. colecţie 60. 
Condiţii de descoperire: SI, c.1, -0,80-1,00 m. 
Descriere: buză înaltă, evazată, cu marginea 
teşită drept~ corp tronconic. 
Decor: nu are. 
Material: pastă fină, de culoare cărătnizie~ ardere 
oxidantă. 

Ditnensiuni: GR buză: 0,77 cm~ 1 buză: 2,25 cm~ 
GR perete: 0,44 cm. 
Stare de conservare: fragment, jumătatea 
superioară. 

Datare: sec XVII. 
Observaţii: ardere secundară. 

Cahlă borcan: MMB - nr. colecţie 64. 
Condiţii de descoperire: SI, c.1, -0,80-1,00 m. 

Descriere: buză înaltă, uşor arcuită, teşită drept. 
Decor: nu are. 
Material: pastă fină, de culoare cărămizie~ ardere 
oxidantă. 

Dimensiuni: GR buză: 0,94 cm~ 1 buză: 2,55 cm; 
GR perete: 0,46 cm. 
Stare de conservare: fragment, jumătatea 

superioară. 

Datare: sec XVII. 

Cahlă borcan: MMB - nr. colecţie 58 
Condiţii de descoperire: SI, c.2, -0,80-1,00 m. 
Descriere: buză înaltă, evazată, cu marginea 
teşită drept~ utnăr arcuit~ pereţi evazaţi; fund 

drept. 
Decor: o şănţuire fină în zona umărului. 
Material: pastă tină, de culoare cărămizie~ ardere 

oxidantă. 

Dimensiuni: 1: 19,00 cm~ D gură: 16,50 cm~ D 
fund: 9,55 cm~ GR buză: 0,87 cm~ 1 buză: 
2,84 cm~ G R perete: O, 70 cm. 
Stare de conservare: vas restaurat parţial, profil 

întreg. 
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Datare: sec XVII. 

Observaţii: ardere secundară. 

Cahlă borcan: MMB- nr. colecţie 63. 
Condiţii de descoperire: SI, c.l, -0,80-1,00 m. 
Descriere: buză înaltă, arcuită, cu marginea te~ită 
drept~ umăr profilat. 
Decor: nu are. 
Material: pastă fină, de culoare cărămizie~ ardere 
oxidantă. 

Dimensiuni: GR buză: O, 77 cm~ 1 buză: 2,55 cm~ 
GR perete: 0,42 cm. 
Stare de conservare: fragment buză şi perete. 
Datare: sec XVII. 

Cahlă borcan: MMB- nr. colecţie 59. 
Condiţii de descoperire: SI, c.2, -0,55-0,80 m. 
Descriere: buză cu marginea teşită drept~ umăr 
arcuit~ pereţi uşor arcuiţi. 

Material: pastă fină, de culoare cărămizie~ ardere 
oxidantă. 

Dimensiuni: GR buză: 0,87 cm~ GR perete: 
0,54 cm. 
Stare de conservare: fragment, cu profilul 
aproape complet. 
Datare: sec. XVII. 
Observaţii: ardere secundară. 

Cahlă-disc: MMB - nr. colecţie 65. 
Condiţii de descoperire: SI, c.l, -0,80-1,00 m. 
Descriere: cahlă disc nestnălţuită, cu bordura 
înălţată, teşită drept. 
Decor: motiv concentric în relief, alcătuit din 
două cercuri, în centru un buton în relief. 
Material: pastă fină, cu mică în compoziţie~ 
ardere ox idantă. 
Dimensiuni: Î: 2,50-2,80 cm~ D bază: 
14,00 cm~ D maxim: 16,00 cm. 
Stare de conservare: piesă întregită din două 
fragmente. 
Datare: sec. XVII. 
Observaţii: ardere secundară. 
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Cahlă-disc: MMB- nr. colecţie 66. 
Condiţii de descoperire: SI, c.l, -0,55-0,80 m. 
Descriere: cahlă disc nesmălţuită, cu bordura 
înălţată, teşită drept. 
Decor: motiv concentric în relief alcătuit dintr-un 
cerc pe care au fost efectuate crestături 
succesive. 
Material: pastă fină, cu Inică în compoziţie~ 
ardere oxidantă. 

~ 

Dimensiuni: 1: 1,65 cm. 
Stare de conservare: fragment. 
Datare: sec. XVII. 
Observaţii: ardere secundară. 

Cahlă-disc: MMB- nr. colecţie 68 (Figura 7/2). 
Condiţii de descoperire: SI, c.2, -0,50-0,70 m. 
Descriere: cahlă disc nesmălţuită. 
Decor: In o tiv concentric în relief alcătuit din 
două cercuri, pe care au fost efectuate crestături 
succesive, în centru un buton în relief. 
Material: pastă fină, cu tnică în compoziţie~ 
ardere oxidantă. 
Ditnensiuni: Gr: 0,65 cm. 
Stare de conservare: fraginent. 
Datare: sec. XVII. 
Observaţii: ardere secundară. 

Cahlă-disc: MMB - nr. colecţie 52. 
Condiţii de descoperire: SI, c.3, -0,50-0,70 m. 
Descriere: cahlă disc nesmălţuită, cu marginea 
supraînălţată şi uşor teşită spre interior. 
Decor: motiv concentric în relief alcătuit din 
două cercuri, pe care au fost efectuate crestături 
succesive. 
Material: pastă fină, cu mică în compoziţie~ 
ardere oxidantă. 
Dimensiuni: Gr: 0,76-1,25 cm. 
Stare de conservare: fragment. 
Datare: sec. XVII. 
Observaţii: ardere secundară. 
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Cahlă-disc: MMB- nr. colecţie 67. 
Condiţii de descoperire: SI, c.4, -0,30-0,50 m. 
Descriere: cahlă disc nesmălţuită, cu bordura 
înălţată, teşită drept. 
Decor: motiv concentric în rei icf alcătuit din 
două cercuri pe care au fost efectuate crestături 
succestve. 
Material: pastă 1ină, cu mică în compoziţie; 
ardere oxidantă. 
Dimensiuni: Î: l ,62 cm. 
Stare de conservare: fragment. 
Datare: sec XVII. 
Observaţii: ardere secundară. 
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THE RESCUE ARCHAEOLOGICAL EXCA V ATION 

FROM SNAGOV ISLAND, ILFOV COUNTY, 2012 

ABSTRACT 

155 

The archaeological excavations carried out in 2012 on the West bank 
of Snagov's island allowed the discovery of a hut, a furnace, severa! pottery 
fragments dating back to the 2nd-1 st century BC, and moreover 
archaeological materials dated 17th-19th century. The dig has also offered 
the opportunity to obtain new stratigraphic data from this site. 
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Planul 1. Vedere din satdit cu zona cercetată (•). 
Plan /. Satellite \'iCH' o(the im·estigated area (•). 
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Planul 2. Planul săpăturilor arheologice. 
Plan 2. Plan of the archaeological excavations. 
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CERCETĂRILE ARHEOLOGICE EFECTUATE PE INSULA SNAGOV 

Planşa 1. Vedere asupra terenului înaintea începerii cercetărilor arheologice: 
de la V la E ( 1 ); de laN la S (2 ). 

Plate/. View (~lthe area prior to the excavation: 
from Westto East ( 1 Jfrom North to South (2). 
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Plan şa Jl. Vedere a upra ter nului în timpul cercetări l or arheologice: 
de laN la ( 1 ); d la laN (2). 

Plate Il. View of the site du ring the excavation: 
from orlh /o outh (J) ; from outh /o orth (2) . 

2 
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CERCETĂRILE ARHEOLOGICE EFECTUATE PE INSULA SNAGOV 

Plan şa III. Secţiunea 1: 
şirul de bolovani de râu, vedere de laN la S ( 1 ); imagini de la finalul cercetărilor 

arheologice - vedere de la N la S (2) şi de la S la N ( 3 ). 

161 

Plate III. Trench /, vieu•: .fi·om Nor/h /o Soulh during the excavation ( 1 ): .fi·om Norlh /o 
Soulh al lhe end oj'the excavalion (2):.fi·om South /o North al lhe end (~lthe excavalion (3) . 
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Planşa IV. Caseta 1, locuinţa: 
vedere de laN laS ( 1 ); pro1ilul de V (2). 

Plate IV. Extension .. caseta 1 ", sunken hul: 
view.fi·om North /o South ( 1 ): wes/ern pndile (2). 
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ER T - RIL ARHEOLO IC EFE TUATE PE IN ULA N GOV 

Pla nşa V. Ca eta 1, vedere de la fârşitul ăpăturil o r arheo logice: 
d laN la ( 1 ); profilul de V (2). 

Plate V. Exlension "caseta 1 " al lhe end of the excavalion: 
view fro m Norlh lo oulh (1) ,· western proflle (2). 
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-1.35 m 

-1,36 m 

Legendă 

- Locumţa 1. Pămân t negru. cu p1gmcnt de cărbune 
ame!> tecat cu mu lte oase de ammal Ş I fragmente ceram1ce 

mplu t ură cuptor: pământ negru ame~tecat cu oal>e de ammal 
ŞI fragmente ceram1ce 

Pereti cuptor 

Pământ galben, steril dtn punct de vedere arhcolog1c 

Plan ş a VI. Caseta 1, l ocuinţa . 

O lm ---

Plate VI. Extension ., caseta 1 ", sunken hul. 
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Legendă 

- Strat vegetal. 

- Strat compact alcătUit dm pământ amestecat 
cu pietricele, fragmente mtct de cărămizi , bucăft 
de var, oase de animal , ptgmcnt de cărbune şi 
fragmente ceramice. 

Strat de pământ amestecat cu pietricele, fragmente 
de cărămizi, bucăti de var, oase de animal. pigment 
de cărbune şi fragmente ceramice. 

O tm --1-
Pământ negncios, cu ptgment de cărbune şt de var, 
amestecat cu fragmente ceramice. 

- Locuinta 1. Pământ negm. cu pigment de cărbune 
amestecat cu multe oase de animal şi fragmente ceramice 

- Umplutură cuptor: pământ negru amestecat cu oase de animi 
şi fragmente ceramice 

Pământ galben, steril din punct de vedere arheologic. 

Planşa VII. Caseta 1, locuinţa, profilul de V. 
Plate VII. Extension ., caseta 1 ", sunken hul, western profile. 
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0- - lm -
Legendă Pământ galben. steril din punct de vedere arheolog1c. 

- Strat vegetal. 

Pământ amestecat cu pietriş . cărămizi frabrmcntarc. 
pigment de var şi fragmente ccramtce. 

- Fragmente mari de cărămidă amestecate cu bucăţi 
de mortar. 

Pământ negricios. cu pigment de cărbune şi de var. 
amestecat cu fragmente ceramicc şi oase de animal. 

- Groapă. pământ negru afânat 

- Fragmente ceram1ce 

- Ţeavă modernă de apă 

- Groapa tevii de apă 

Planşa VIII. Secţiunea l, profilul de E. 
Plate VIII. Trench 1 estern pm fil e. 
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