III. CORPUS-UL DESCOPERIRILOR

ADJUDUL VECHI, ORAŞ ADJUD, JUD. VRANCEA
1. Grădinărie. În marginea de nord a satului, în apropierea apei Siretului, s-au
descoperit numeroase fragmente ceramice lucrate la roată din pastă nisipoasă sau fină cenuşie
şi gălbuie, decorată cu striuri orizontale, verticale sau vălurite. Tot aici a fost descoperită o
cruce-relicviar bizan-tină, având incizată pe ambele suprafeţe pe Sf. Gheorghe. Numele
sfântului este incizat cu litere greceşti pe unul din braţele crucii. Întregul material se datează
din secolele X-XI (H. VI, nr. 130).
Cf. G. Coman, în Mem.Antiq., III, 1971, p. 1971, p. 490, fig.7/11; idem, în Danubius,
V, 1971, p. 80, fig.6/4 (pentru crucea relicvar).
Materialul se află la M.I. Vaslui.
2. La Sondă. În marginea de nord-est a oraşului, pe terasa din dreapta Siretului, cu
prilejul unui sondaj arheologic s-au descoperit fragmente ceramice lucrate cu roata înceată şi
ornamentate cu striuri orizontale şi vălurite, caracteristice secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 149).
Cf. I. Mitrea, în Carpica, XII, 1980, p. 129; Al. Artimon, A. Paragină, în Vrancea Studii şi Comunicări, IV, 1981, p. 150.
Materialul se află la M.I. Focşani.
AGAPIA, COM. AGAPIA, JUD. NEAMŢ
3. Dumbrava. La intrarea în sat, pe pantele râului Agapia din apropierea şoselei ce
duce spre Mănăstirea Agapia, în grădina locuitorului C. Dorneanu s-au descoperit fragmente
ceramice lucrate cu mâna datând din secolele VI-VII (H. II, nr. 175).
Cf. St. Cucoş, Mem.Antiq., XVIII, 1992, p. 7.
Materialul se află la M.I. Piatra Neamţ.
ALBA (BARANGA), COM. HUDEŞTI, JUD. BOTOŞANI
4. Cetăţuie. La cca. 4 km. nord-nord-vest de sat, pe promontoriul care domină şesul
Prutului, se află o aşezare de formă trapezoidală cu suprafaţa de cca. 1 ha, legată de terasa
propriu-zisă printr-un istm, tăiat de trei şanţuri adânci de 2 m. - 2, 5 m, prevăzute către cetăţuie
cu valuri, astăzi destul de aplatizate. Din cetăţuie şi de pe pantele şanţurilor au fost adunate
fragmente ceramice caracteristice secolelor X-XI (H. VI, nr. 1).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 283-284, nr. 233;
D. Gh. Teodor, în Slovenska Archeologia, XXV, 1, 1978, p. 70.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
ALBEŞTI, COM. ALBEŞTI, JUD. VASLUI
5. Cantonul Silvic. În jurul cantonului silvic din pădurea Tâlhăreşti, pe stânga pârâului
Idrici, s-au găsit resturi ceramice datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 171).
Cf. G. Coman, R.A.V., p. 46.
Materialele se află la M.I. Vaslui.
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6. Moşeni. La 400 m. sud de sat, pe pantele din jurul izvoarelor s-au descoperit resturi
ceramice lucrate la roată din pastă nisipoasă datând din secolele V-VI (H. I., nr. 53). Alte
fragmente lucrate cu mâna şi la roata înceată, unele ornamentate cu alveole şi incizii, datează
din secolele VI-VII (H. II, nr. 99). De asemenea, au fost descoperite şi fragmente lucrate din
pastă nisipoasă sau fină cenuşie, cu decor incizat sau lustruit, datând din secolele IX-X (H. V,
nr. 50).
Cf. G. Coman, R.A.V., p. 46.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
ALBIŢA, COM. DRÂNCENI, JUD. VASLUI.
7. Movila Răbâei. La sud de şoseaua şi podul de peste Prut, dar îndeosebi în
împrejurimile unei movile înalte, înconjurată de un val circular, denumită "Movila Răbâei", sau descoperit fragmente ceramice lucrate la roata înceată datând din secolele IX-X (H. V, nr.
38).
Cercetare C. Cihodaru şi D. Gh. Teodor, 1958.
Materialul se află la I.A. Iaşi (inedit).
ALDEŞTI, COM. BEREŞTI-MERIA, JUD. GALAŢI.
8. Căuşani. La sud de satul Aldeşti, cca. 600-700 m, în punctul denumit "Căuşani", pe
poala dealului din apropiere s-au descoperit fragmente ceramice lucrate la roată din pastă
nisipoasă de culoare cenuşie şi roşiatică, ornamentate cu striuri orizontale şi vălurite, care se
datează în secolele IX-X (H. V, nr. 74).
Cf. G. Coman, în Arh.Mold., VI, 1969, p. 278; N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa, şi
Em. Zaharia, Aşezări..., p. 338, nr. 399, 2.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
9. Cojocari. În marginea sud-estică a satului, s-au descoperit numeroase fragmente
lucrate cu mâna şi la roată. Câteva aparţin secolelor VI-VII (H. II, nr. 130), alte fragmente
lucrate la roata înceată şi cu mâna pot fi datate în secolele VII-VIII (H. III, nr. 56), iar cele
mai numeroase, având ornamente incizate din linii orizontale şi vălurite, aparţin secolului al
IX-lea, eventual începutul secolului al X-lea (H. V, nr. 74).
Cf. G. Coman, în Arh.Mold., VI, 1969, p. 278, fig.7/3: N. Zaharia, M. PetrescuDîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 338, nr. 399.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
10. Pănăşeşti. În marginea nord-estică a satului, în jurul izvoarelor pârâului Pănăşeşti
au fost descoperite câteva fragmente ceramice caracteristice secolelor X-XI (H. VI, nr. 160).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 291.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
ALDEŞTI, COM. SECUIENI, JUD. NEAMŢ
11. Staţiunea Experimentală Agricolă. Pe pantele line ale dealului din vecinătatea
Staţiunii Experimentale Agricole au fost întreprinse în 1962 săpături arheologice sistematice
de către M.I. Ro-man. Cu această ocazie s-a dezvelit un bordei de formă dreptunghiulară, fără
urme de pari, având în interior două vetre construite din piatră (refacere ?!). În umplutura
bordeiului au fost descoperite fragmente ceramice lucrate cu roata şi cu mâna, unele
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ornamentate cu linii incizate orizontal sau în val. Tot de aici provine şi un obiect de os
(împungător, psalie ?), ornat cu motive geometrice (litere?). Întregul material se datează în
secolele IX-X (H. V, nr. 23).
Cf. V. Ursachi, în Carpica, I, 1968, p. 141, fig.24.
Materialul se află la M.I. Roman.
ALEXANDRU VLAHUŢĂ (PLEŞEŞTI), COM. ALEXANDRU VLAHUŢĂ, JUD. VASLUI
12. Capul Dealului. Pe interfluviul din marginea estică a localităţii, pe locul denumit
"Capul Dealului" s-au descoperit resturi ceramice lucrate cu roata, datând din secolele V-VI
(H. I, nr. 46). Unele fragmente din pastă nisipoasă şi cu decor incizat aparţin secolelor VIIIIX (H. IV, nr. 100) şi X-XI (H. VI, nr. 48).
Cf. G. Coman, R.A.V., p. 48.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
ARBORE, COM. ARBORE, JUD. SUCEAVA
13. Clit. În marginea de nord-est a comunei, pe locul denumit "Clit", cu prilejul
lucrării grădinei, săteanul C. Buliga a descoperit în 1965 un topor din fier cu tăişul îngust,
lama curbată, ceafa cilindrică şi cu aripioare laterale, care datează din secolele VIII-IX (H.
IV, nr. 23).
Cf. D. Gh. Teodor, în S.C.I.V., 21, 1970, 1, p. 108, fig.6, 10.
Piesa se află la Muzeul "Toader-Hrib" din Arbore-Suceava.
ARMĂŞENI, COM. BUNEŞTI, JUD. VASLUI
14. Moara Negruţi. La circa 2 km. de sat şi la 200 m. de moara "Negruţi", pe stânga
râului Crasna, s-au descoperit resturi ceramice lucrate cu mâna caracteristice secolelor VI-VII
(H. II, nr. 66), precum şi fragmente din oale lucrate la roată, având decor incizat, datând din
secolele VIII-IX (H. IV, nr. 79) şi secolele X-XI (H. VI, nr. 121).
Cf. G. Coman, R.A.V., p. 90.
Materialele se află la M.I. Vaslui şi M.I. Huşi.
ARSURA, COM. ARSURA, JUD. VASLUI
15. Cetăţuia Mogoşeşti. Pe platoul înclinat spre est al dealului Mogoşeşti, situat la
nord de sat, în cuprinsul unei cetăţui traco-getice s-au descoperit fragmente ceramice
caracteristice secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 73), precum şi secolelor X-XI (H. VI, nr. 64).
Ulterior, în 1964 s-a întreprins un sondaj arheologic pe valul exterior din partea de nord-est al
cetăţuii, descoperindu-se 11 morminte de înhumaţie datând din secolele X-XI. Mormintele
aveau orientare creştină şi aparţineau unor bărbaţi, femei şi copii. Unele schelete conţineau ca
inventar cercei, butoni şi inele de bronz caracteristice a-cestei perioade.
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 310, nr. 308 a;
Dan Gh. Teodor, în S.C.I.V., 18, 1968, 2, p. 237, fig.25/1-2.
Materialul ceramic se află la I.A. Iaşi, iar piesele din inventarul mormintelor în M.I.
Huşi.
16. Cumpeni. În marginea de est a satului, cca. 1,5 km. în punctul "Cumpeni" situat pe
o uşoară pantă au fost descoperite resturi ceramice datând din secolele X-XI (H. VI, nr. 64).
Cf. G. Coman, R.A.V., p. 51.
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Materialul se află la M.I. Vaslui.
17. Nord-vest de sat. În marginea nord-vestică a satului la cca. 300 m, pe panta
orientată către Cetăţuia Mogoşeşti, s-au descoperit fragmente ceramice caracteristice
secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 73).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 310, nr. 308 b.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
18. Mogoşoaia. La sud de cetatea de pământ, cca. 600-800 m, pe ambele pante ale văii
Mo-goşoaia, situată la nord-est de locul denumit "Şipoţel", s-au descoperit fragmente
ceramice datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 73) şi din secolele X-XI (H. VI, nr. 64).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 310, nr. 308 e.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
AVEREŞTI, COM. BUNEŞTI-AVEREŞTI, JUD. VASLUI
19. Vatra satului. În vatra localităţii, între şcoală şi sediul I.A.S. Avereşti au fost
descoperite fragmente ceramice lucrate la roată şi ornamentate cu striuri orizontale şi
verticale, precum şi un otic din fier şi un topor cu două tăişuri cu lama îngustă şi curbată
datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 74) şi X-XI (H. VI, nr. 65).
Cf. G. Coman, R.A.V., p. 90, fig.154/11; 155/8-9, 12; 162/7.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
AVRĂMEŞTI, COM. VOINEŞTI, JUD. VASLUI
20. Dealul de Mijloc. În marginea de nord a satului, pe pantele Dealului de Mijloc sau des-coperit fragmente ceramice lucrate la roată, cu decor incizat sau lustruit, precum şi
câteva gresii verzui pentru ascuţit, toate datând din secolele IX-X (H. V, nr. 72).
Cf. G. Coman, R.A.V., p. 272.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
BACĂU, JUD. BACĂU
21. Centrul Oraşului. Cu ocazia unor lucrări de interes obştesc sau particular au fost
desco-perite mai multe monede bizantine de bronz. Astfel, într-o colecţie particulară se află o
monedă de la Justin I, găsită în centrul oraşului (fără indicaţia locului). O monedă de la
Justinian I a fost descoperită în 1951, de asemenea, în centrul oraşului. O alta, de la Justin II
(emisiune 574-575), provenind tot din oraş, se păstrează în colecţia Liceului V. Alecsandri
din localitate. O monedă de la Mauriciu Tiberiu (emisiune 599-600), a fost găsită de M.
Stamatide şi donată Muzeului. O altă monedă, datând din secolul al VI-lea, surfrapată (dar
greu identificabilă), a fost găsită pe strada V. Alecsandri şi donată Muzeului de către S.
Stancea, o alta de la Nicefor II Focas (în aceeaşi stare) găsită şi donată Muzeului de Ambăruş
Ana. În sfârşit, încă o monedă bizantină, de asemenea greu identificată, s-a găsit tot pe
teritoriul oraşului (H. II, nr. 49, H. VI, nr. 230).
Cf. B. Mitrea, în Dacia, N. S. , XI, 1967, p. 389, nr. 71; idem, în S.C.I.V., XVIII,
1967, 1, p. 201; idem, în Dacia, N. S. , XVII, 1973, p. 414-415, nr. 85 a, b, c; idem, în
B.S.N.R., 121-123, 1973-1975, p. 434; V. Căpitanu, în Carpica, IV, 1971, p. 291, pl. V/40-41,
43; D. Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic, Iaşi, 1978, p. 111, nota 61; I. Mitrea, în Carpica,
XII, 1980, p. 101-102, pl. XLV/6.
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O parte din monede se află în colecţia M.I. Bacău, inv. 6603, 6604, 6606, 8714.
22. Curtea Domnească. Cu ocazia cercetărilor arheologice şi sistematice întreprinse la
vechea Curte Domnească situată în zona central-estică a oraşului Bacău, pe terasa inferioară a
Bis-triţei, în apropiere de biserica Precista, pe lângă urme din epoca feudală, au fost
descoperite şi un număr de 14 locuinţe bordei din secolele V-VII. Bordeiele au formă
rectangulară şi erau prevăzute fie cu vetre construite din pietre, fie cu cuptoare construite din
lut. La unele bordeie s-au putut observa gropile parilor care susţineau acoperişul. Inventarul
locuinţelor este compus din unelte (cuţite de fier, fusaiole de lut, împungătoare şi ace de os), o
fibulă romano-bizantină din bronz (în locuinţa nr. 6), precum şi numeroase vase întregibile
sau fragmentare lucrate cu mâna sau cu roata înceată (oale, castroane şi tipsii), unele din ele
având incizate semnul crucii sau linii verticale, oblice, cercuri etc. Ma-terialele descoperite la
Curtea Domnească, datează din secolele V-VI (H. I, nr. 118) şi din secolele VI-VII (H. II, nr.
49).
Cf. I. Mitrea şi Al. Artimon, în Carpica, IV, 1971, p. 225, 233-251; fig.11-12; 13/1, 36; 14-20.
Materialul se află la M.I. Bacău.
BALDOVINEŞTI, COM. VĂDENI, JUD. BRĂILA
23. Cartierul Praporgescu. În partea de sud-vest a satului, pe marginea terasei
Siretului, în grădina locuitoarei Ana Clas şi a vecinilor ei s-au descoperit fragmente ceramice
din secolele X-XI (H. VI, nr. 174).
Cf. F. Atanasiu şi N. Harţuche, în Danubius, I, 1967, p. 26.
Materialul se află la M.I. Brăila.
BALINTEŞTI, COM. BERIA-MEREŞTI, JUD. GALAŢI
24. Marginea de nord. La cca. 700-800 m. de la marginea nordică a satului, pe pantele
dea-lului din apropiere, s-au descoperit fragmente ceramice lucrate cu mâna şi la roată
caracteristice se-colelor VII-VIII (H. III, nr. 57) şi secolelor X-XI (H. VI, nr. 152).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 292.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
25. Pechişcani. În marginea sudică a satului, la cca. 300-400 m, pe locul denumit
"Pechiş-cani", în uşoară pantă către pârâul satului, s-au descoperit fragmente ceramice lucrate
la roată, caracteristice secolelor IX-X (H. V, nr. 75).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 292.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
BANCA, COM. BANCA, JUD. VASLUI
26. La Conac. În preajma conacului vechi s-au descoperit fragmente ceramice lucrate
cu mâna şi la roata înceată databile în secolele VIII-IX De asemenea, într-o ruptură de mal sau des-coperit resturile unui cuptor circular de copt pâine, din aceeaşi vreme (H. IV, 118).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 311, nr. 309 b.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
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27. La Chira. Pe poala orientată către sud de locul denumit "La Chira", din marginea
nord-estică a satului, s-au descoperit fragmente ceramice datând din secolele VIII-IX (H. IV,
nr. 118).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 311, nr. 309 c.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
28. I.A.S. Pe proprietatea I.A.S. Banca din marginea de nord a satului s-au descoperit
resturi ceramice din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 118).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 311, nr. 309 d.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
BANU, COM. DUMEŞTI, JUD. IAŞI
29. Dealul crucii (Dealul Ruşilor). Pe un promontoriu situat în marginea sud-estică a
Dealului Crucii, între satul Banu şi iazul Cucuteni s-au descoperit fragmente ceramice din
secolele VI-VII (H. II, nr. 38), precum şi câteva din secolele X-XI (H. VI, nr. 34).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 167, nr. 2.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
BARBOŞI, COM. HOCENI, JUD. VASLUI
30. Rariş. La circa 1,5 km. nord de sat, în unghiul format de marginea pădurii şi pârâu,
pe locul denumit "Rariş" s-au găsit resturi de oale, decorate cu incizii orizontale şi vălurite,
aparţinând secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 96).
Cf. G. Coman, R.A.V., p. 153.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
BĂICENI, COM. CUCUTENI, JUD. IAŞI
31. Bogdăneasa. În perimetrul satului, pe partea dreaptă a pârâului Mitoc, la cca. 1
km. nord-vest de Şcoala Generală s-au descoperit fragmente ceramice caracteristice secolelor
VIII-IX (H. IV, nr. 36).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, R.A.I., p. 114.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
32. Dâmbul lui Pletosu. În marginea de nord a satului Băiceni pe un mamelon denumit
"Dâmbul lui Pletosu", mărginit la est-nord-est de pârâul Recea, s-au descoperit în 1966, prin
cercetări de suprafaţă, fragmente ceramice datând din secolele IX-X Ulterior, în 1967 şi în
1968, pe acest loc au fost întreprinse săpături arheologice, dezvelindu-se un număr de 18
locuinţe de suprafaţă şi 4 semibordeie. Locuinţele de suprafaţă erau sub forma unor colibe,
prevăzute cu o vatră simplă încon-jurată de pietre. Semibordeiele erau de formă rectangulară
şi aveau câte un cuptor construit din lespezi mari de piatră. Pe baza observaţiilor stratigrafice
s-au putut stabili aici două faze de locuire, într-un caz locuinţele de suprafaţă suprapunânduse, iar în alt caz fiind surprinsă suprapunerea unei locuinţe de suprafaţă de către un
semibordei. În interiorul complexelor de locuire s-au descoperit obiecte din fier (săgeţi,
suliţe), împungătoare de os, o psalie din os, gresii şi tipsii, precum şi ceramică lucrată la roata
înceată şi chiar mai rapidă, ornamentate cu linii incizate sau în val. S-au descoperit, de
asemenea, fragmente ceramice din pastă fină de culoare gălbuie sau cenuşiu-negricioasă.
Analogiile ceramicii permit încadrarea cronologică a celor două niveluri de locuire de la
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"Dâmbul lui Pletosu" în secolele IX-X (H. V, nr. 11) şi respectiv în secolele X-XI (H. VI, nr.
20).
Cf. V. Spinei, în Cercetări istorice, I, 1970, p. 67-72; idem, în C.I., IX-X, 1978-1979,
p. 261-272.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
33. Gostat (La Bazin). Pe partea dreaptă a pârâului Mitoc, la cca. 700 m. vest-nordvest de Şcoala Generală, în profilul ambelor maluri ale pârâului, la cca. 1 m. adâncime s-au
găsit fragmente ceramice aparţinând secolelor X-XI (H. VI, nr. 20).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, R.A.I., p. 112.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
34. Silişte. Cu ocazia săpăturile arheologice sistematice întreprinse între anii 19631968 pe locul "Silişte", din marginea de nord-est a satului, au fost dezvelite cinci locuinţe de
tip semibordei având o fomă rectangulară şi prevăzute cu vetre construite din piatră. Din
umplutura acestor locuinţe provin mai multe vase întregi şi fragmentare, unelte şi obiecte de
metal, os, lut şi piatră. Dintre obi-ecte, menţionăm mai multe cuţite din fier, împungătoare din
os, fusaiole din lut, precum şi o cataramă de bronz de tipul denumit "în formă de liră". Relativ
la ceramică au fost precizate patru categorii şi anume: una lucrată din pastă având în
compoziţie cioburi pisate, modelată cu mâna, apoi ceramică având în compoziţia pastei
cioburi pisate, dar lucrată cu roata înceată, ceamică lucrată la roata medie, din pastă cu nisip
şi pietricele, precum şi ceramică fină de culoare cenuşie sau gălbuie. În cadrul fiecărei
categorii au fost precizate, de asemenea, mai multe subgrupe în funcţie de formă şi decor.
Decorul este îndeosebi constituit din combinaţii de linii orizontale sau vălurite incizate pentru
ceramica de uz comun şi din linii executate prin lustruire pentru ceramica fină. Descoperirile
sunt datate pe baza analogiilor în secolele IX-X (H. V, nr. 11).
Cf. I. Ioniţă şi V. Spinei, în Arh.Mold., VII, 1972, p. 307-330.
Materialul se află la I.A. Iaşi şi parţial la M.N.I. Bucureşti.
BĂICENI, COM. CURTEŞTI, JUD. BOTOŞANI
35. În Silişte - La Rai. Pe terasa din dreapta pârâului Miletin, la încrucişarea
drumurilor Rai-Băiceni-Orăşenii din Deal şi la cca. 100 m. depărtare de şoseaua principală
Iaşi - Botoşani, pe locul denumit "În Silişte" sau "La Rai", s-au descoperit fragmente ceramice
lucrate cu mâna caracteristice secolelor VI-VII (H. II, nr10) precum şi fragmente din secolele
VIII-IX (H. IV, nr. 16).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 227-228; nr. 89 a,
pl. CXVII, 33.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
36. La Canton. Prin săparea drumului care duce din şoseaua Iaşi - Orăşenii din Deal,
la cca. 1 km. distanţă de pădurea Rai, dezvelindu-se o mare suprafaţă din pintenul scund al
dealului situat în marginea pârâului au fost descoperite parţial două bordeie din care s-au
adunat fragmente ceramice lucrate cu mâna din oale borcan şi tipsii, datând din secolele VIVII. Ulterior pe acelaşi loc a fost gă-sită, în 1969, o monedă de bronz bizantină, de la
Justinian I (H. II, nr. 10).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 228, nr. 89 b.
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Materialul se află la I.A. Iaşi.
BĂLĂBĂNEŞTI, COM. BĂLĂBĂNEŞTI, JUD. GALAŢI
37. Biserica Sf. Neculai. În vatra localităţii, în jurul bisericii Sf. Neculai, au fost
descoperite câ-teva fragmente ceramice lucrate la roată datând din secolele X-XI (H. VI, nr.
156).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 288.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
38. Căminul cultural. În jurul căminului cultural au fost descoperite fragmente
ceramice lucrate cu mâna şi la roată, caracteristice secolelor VI-VII (H. II, nr. 149), secolelor
VIII-IX (H. IV, nr. 153), precum şi secolelor X-XI (H. VI, nr. 156).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 288.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
39. Româneşti. La cca. 2 km. nord de comună în punctul denumit "Româneşti", au fost
desco-perite fragmente ceramice datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 153).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, p. 288.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
BĂLENI, COM. BĂLENI, JUD. GALAŢI
40. Izvorul lui Năstase Lupu. În marginea vestică a satului Băleni, la poalele
versantului estic al văii Suhului, pe locul denumit "Izvorul lui Nastase Lupu", s-au descoperit
resturi ceramice lucrate la roată, datând din secolul X (H. VI, nr. 168).
Cf. M. Brudiu, în Danubius, VIII-IX, 1979, p. 160.
Materialul se află la M.I. Galaţi.
BĂLEŞTI, COM. DELEŞTI, JUD. VASLUI
41. Coada Siliştii. La circa 500 m. est de sat, în punctul "Coada Siliştii" s-au
descoperit câteva resturi ceramice aparţinând secolelor V-VI (H. I, nr. 50), precum şi
secolelor X-XI (H. VI, nr. 74).
Cf. G. Coman, R.A.V., p. 109.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
BĂLTENI, COM. BĂLTENI, JUD. VASLUI
42. Vatra satului. În vatra satului, pe o terasă din dreapta râului Stavnic, în grădina
locuinţei lui M. Lazăr a fost descoperită întâmplător o fibulă digitată din bronz, de mărime
mare (15,8 cm) orna-mentată cu cercuri concentrice, caracteristică secolelor VI-VII (H. II, nr.
172).
Cf. R. Maxim-Alaiba, în S.C.I.V., 32, 1981, 3, p. 459-461.
Fibula se află la M.I. Vaslui, inv. 15.135.
BĂLŢAŢI, COM. BĂLŢAŢI, JUD. IAŞI.
43. Cantonul C.F.R. nr. 38. Pe terasa inferioară din stânga râului Bahluieţul, în
dreapta cantonului C.F.R. nr. 38, s-au descoperit fragmente ceramice din secolele VII-VIII
(H. III, nr. 59), resturi ceramice datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 41), precum şi
fragmente din secolele X-XI (H. VI, nr. 22).
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Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 168, nr. 4; V.
Chirica, M. Tănăsachi, R.A.I., I, 1984, p. 45.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
44. Confluenţa Bahluiului. Pe suprafaţa conului de dejecţie pe terasa inferioară a
Bahluiului, la confluenţa lui cu pârâul Gugii, s-au descoperit fragmente ceramice
caracteristice secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 41).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 169, pl. V/4.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
45. La Podeţ. Pe terasa inferioară a Bahluiului, la sud de sat în apropierea podeţului
C.F.R. s-au descoperit resturi ceramice datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 41).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 168-169, pl. IV/4.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
BĂLŢAŢI, COM. TĂTĂRĂNI, JUD. VASLUI
46. În Deal. La circa 1 km. vest de sat, în locul denumit "În deal", spre pădurea
Ştioborănilor, s-au descoperit resturi ceramice datând din secolele X-XI (H. VI, nr. 68).
Cf. G. Coman, R.A.V., p. 246.
Materialul se află în colecţia Şcolii din Tătărani.
BĂNEASA, COM. BĂNEASA, JUD. GALAŢI
47. Vatra satului. În vatra satului, la cca. 300 m. de Primărie, în interfluviul cuprins
între pâraiele Băneasa şi Chineja, s-au descoperit fragmente de vase din secolele VIII-IX (H.
IV, nr. 159) şi un mormânt de înhumaţie din secolele X-XI (H. VI, nr. 164).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 292; N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi
Em. Zaharia, Aşezări..., p. 311, nr. 312 A.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
BĂRBOASA, COM. ONCEŞTI, JUD. BACĂU
48. Socet. În marginea de sud-est a satului, în punctul "Socet" s-au descoperit resturi
cera-mice lucrate la roată şi ornamentate cu linii incizate orizontale şi în val, caracteristice
secolului X (H. VI, nr. 125).
Cf. M. Florescu şi V. Căpitanu, în Arh.Mold., VI, 1969, p. 256.
Materialul se află la M.I. Bacău.
BÂCU, COM. IPATELE, JUD. IAŞI
49. Pe beci. La sud-est de sat, pe un bot de deal situat la sud de drumul spre Satu Nou,
mărginit la est cu pârâul Stavnic şi la vest de drumul spre Frenciugi s-au descoperit resturi
ceramice lucrate cu mâna şi la roată, datând din secolele V-VI , precum şi câteva fragmente
de amfore romano-bizantine din aceeaşi vreme (H. I, nr. 87).
Cf. A. Rusu, în C.I., XII-XIII, 1981-1982, p. 214, fig.16/12; 30/10.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
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BÂRLAD, ORAŞUL BÂRLAD, JUD. VASLUI
50. Parcul de odihnă (Ţuguieta). În marginea nord-vestică a oraşului lângă Parcul de
odihnă, situate pe un podiş înalt denumit "Ţuguieta", se află cinci movile circulare de pământ
cu diametrul de cca. 10-15 m. şi o înălţime medie de 1-1,5 m. În 1960, una din aceste movile
a fost secţionată de lucrări de interes obştesc descoperindu-se la baza ei (la nivelul solului
iniţial de călcare), un mormânt de înhumaţie. Scheletul, a cărei orientare nu a putut fi
precizată, era întins pe o împletitură de nuiele şi avea ca inventar două verigi simple de cercei
şi cinci nasturi (zurgălăi) de argint cu ornamente geometrice. Pe baza analogiilor pieselor din
inventar mormântul a fost datat în secolele X-XI (H. VI, nr. 132).
Cf. D. Gh. Teodor, în S.C.I.V., 19, 1968, 2, p. 236-237, V. Spinei, în S.C.I.V., 25,
1974, 3, p. 395, fig.3.
Materialul se află la M.I. Bârlad.
51. Podul de fier. La poala sud-estică a Dealului lui Ilie, lângă podul de fier din
marginea sud-estică a oraşului, s-au găsit resturi ceramice datând din secolele VI-VII (H. II,
nr. 120), precum şi din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 107).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 313, nr. 315 i.
Materialul se află la M.I. Bârlad.
52. Prodana. Pe terasa de luncă din dreptul râului Bârlad, la cca. 300-400 m. sud de
cetatea de pământ medievală şi la cca. 1,5 km. sud-est de oraş, pe grindurile de pe locul
denumit "Prodana" au fost descoperite fragmente ceramice datând din secolele IX-XI.
Ulterior, în 1960-1961 şi în 1970-1971 s-au efectuat mai multe sondaje sistematice
descoperindu-se până în prezent un număr de opt bordeie de formă rectangulară, prevăzute cu
vetre construite din piatră. În interiorul acestor locuinţe au fost găsite împungătoare din os,
cuţitaşe din fier, fusaiole din lut, pietre pentru ascuţit etc., precum şi numeroase resturi
ceramice lucrate cu mâna, dar îndeosebi la roată, ornamentate cu striuri orizon-tale şi vălurite.
De asemenea, într-un bordei a fost descoperită o "vatră portativă" circulară, având în mijloc
un horn, unică în ceea ce priveşte forma, până în prezent, în complexele din această vreme din
România (H. VI, nr. 132).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 313, nr. 315 c. pl.
CCXLI/8-9, 16-19; pl. CCXL/2, 5, 13-14, 23-26; D. Gh. Teodor, în S.C.I.V., 19, 1968, 2, p.
234-235, fig.17/1-3, 10.
Materialul se află la M.I. Bârlad şi parţial la I.A. Iaşi.
53. Baraj. La nord-vest de oraş, pe malul apei Bârladului, pe un mic grind situat lângă
barajul de regularizare a apei, au fost găsite fragmente ceramice de tip "Dridu", din secolele
X-XI (H. VI, nr. 132).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 288.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
54. Moara lui Chicoş. În malul înalt care mărgineşte partea dreaptă a drumului ce
duce către şoseaua naţională Tecuci - Bârlad, cu ocazia lărgirii drumului a fost descoperit un
mormânt de înhu-maţie, distrus din vechime, din care s-au mai păstrat o parte din oasele
craniului şi a membrelor, pre-cum şi părţi din scheletul unui cal, împreună cu care a fost
probabil îngropat. Din inventarul mormân-tului s-au mai păstrat două verigi simple de tâmplă
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din argint şi un fragment dintr-o zăbală de fier. Mormântul poate fi datat pe baza analogiilor
pieselor din inventar în secolele X-XI (H. VI, nr. 132).
Cf. D. Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI , Iaşi, 1978, p. 108, V.
Spinei, în S.C.I.V., 25, 1974, 3, p. 396.
Materialul se află la M.I. Bârlad.
55. Teritoriul oraşului şi împrejurimi. De pe teritoriul oraşului şi împrejurimi provin
din desco-periri întâmplătoare, fără alte precizări, şase monede bizantine din secolele VI-VII
de la Anastasius, Justinian I, Justin II, Mauricius Tiberius, Focas şi Constantin al II-lea (H. II,
nr. 120), precum şi alte două din prima jumătate a secolului al XI-lea, de la Vasile II,
Constantin al VII-lea şi de la Mihail al IV-lea (H. VI, nr. 132).
Cf. E.Oberlander-Târnoveanu, Eug. Popuşoi, Carpica, XXIII, 1992, p. 223-230.
Piesele se află în colecţia M.I. Bârlad, nr. inv. 7293, 1586, 2428, 3196, 7296, 3013,
1652, 7299, 7298.
BÂRLĂLEŞTI, COM. EPURENI, JUD. VASLUI
56. Stanţia. Pe locul denumit "Stanţia" aflat în marginea de sud-est a satului au fost
descoperite fragmente ceramice lucrate cu mâna sau la roată din pastă cu microprundişuri şi
nisip ornamentate cu linii orizontale şi mai rar vălurite, datând din secolele V-VI (H. I, nr.
69), secolele VI-VII (H. II, nr. 96), precum şi secolele VIII-IX (H. IV, nr. 131).
Cf. G. Coman, în Arh.Mold., VI, 1969, p. 292, fig.2/5, 3/2.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
57. Sturza. Pe panta vestică a dealului Ciomaga, pe locul denumit "Sturza", aflat la
circa 2 km. sud-est de sat, s-au descoperit fragmente ceramice lucrate cu mâna şi la roată, o
fibulă romano-bizantină turnată din bronz, un inel având pe scut incizat un vultur sau
porumbel, două aplici din bronz, precum şi câteva mărgele de sticlă colorată, toate datând din
secolele VI-VII (H. II, nr. 96).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 291, fig.16/4, 7; idem, în Mem.Antiq., III,
1971, p. 484, fig.7/4, 9.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
58. Vatra satului. De-a lungul satului, pe ambele maluri ale pârâului Bârlăleşti, s-au
descoperit fragmente ceramice lucrate cu mâna şi la roată, datând din secolele VI-VII (H. II,
nr. 96), ceramică lucrată cu roata înceată, ornamentată cu linii orizontale şi vălurite,
aparţinând secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 131), precum şi altele datând din secolele X-XI (H.
VI, nr. 144). Cu prilejul săpăturilor arheologice întreprinse în aşezarea din secolele X-XI au
fost descoperite 24 de locuinţe (14 bordeie şi 10 locuinţe de suprafaţă), prevăzute cu vetre
construite din piatră şi lut, din inventarul cărora fac parte resturi ceramice numeroase şi
diferite unelte.
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 291, fig.11/7, 11, 13-14; V. Spinei, Moldova
în secolele XI-XIV, Bucureşti, 1982, p. 84, 90, 96, 103, fig.4; 10-11; idem, Realităţi etnice şi
politice în Moldova meridională în secolele X-XIII, Iaşi, 1985, p. 98, 104-105, fig.9; 10/6;
11/6, 10; 17/1, 3; 18; 19/1, 3, 5, 8-13.
Materialele se află la M.I. Vaslui (din cercetările de suprafaţă) şi la I.A. Iaşi (din
săpături).
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BÂRLEŞTI, COM. ERBICENI, JUD. IAŞI
59. La Grădină. La circa 1,5 km. nord-nord-est de sat, la poala dealului Ţintea, s-au
descoperit fragmente ceramice decorate cu linii orizontale şi vălurite şi un fragment de amforă
romano-bizantină, datând din secolele VI-VII (H. II, nr. 150).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, R.A.I., I, 1984, p. 143, fig.24/15, 23, 27.
Materialul se află în colecţia Şcolii generale Erbiceni.
BÂRSĂNEŞTI, COM. DURNEŞTI, JUD. BOTOŞANI
60. Pe Bârnaz. În marginea de est-nord-est a satului, pe ambele părţi ale văii
Bârnazului, s-au descoperit fragmente ceramice datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 19).
Cf. Al. Păunescu, P. Şadurschi şi V. Chirica, R.A.B., p. 125.
Materialul se află la M.I. Botoşani.
BÂRZEŞTI, COM. BÂRZEŞTI, JUD. VASLUI
61. Staţia C.F.R. La cca. 500 m. nord-vest de staţia C.F.R., pe pantele din dreapta apei
Bârladului, au fost descoperite numeroase fragmente ceramice caracteristice secolelor X-XI
(H. VI, nr. 75).
Cercetare D. Gh. Teodor, 1959 (inedită).
Materialul se află la I.A. Iaşi.
BELCEŞTI, COM. BELCEŞTI, JUD. IAŞI
62. La sărături. La cca. 0,5 km. vest de dealul Scarchiilor, pe locul denumit "La
sărături", în valea Morii, s-au descoperit fragmente ceramice din secolele X-XI (H. VI, nr.
21).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 170, pl. VII/15,
17, 22.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
BEREASA, COM. DĂNEŞTI, JUD. VASLUI
63. La Răvnic. Pe supafaţa interfluviului format de pârâul Bereasa cu o râpă deschisă
dinspre nord, la cca. 2,5 km. nord de Bereasca şi la 700 m. sud-est de Răşcani, lângă un iaz,
pe locul denumit din vechime "La Răvnic" s-au descoperit fragmente ceramice caracteristice
secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 83).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 312, nr. 314 A.
Materialul se află în colecţia C. Buraga, Dăneşti-Vaslui.
64. La Şipot. La cca. 30-40 m. de şipotul situat pe coasta nordică a Dealului Şipotului,
s-au descoperit fragmente ceramice datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 83).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 312, nr. 314 e;
Em. Zaharia, C. Buraga, în Acta M.M., 1, 1979, p. 252.
Materialul se află în colecţia C. Buraga, Dăneşti-Vaslui.
BEREŞTI, COM. BEREŞTI, JUD. GALAŢI
65. Râpa Sârbilor. Pe locul denumit "Râpa Sârbilor", la vest de localitate, pe albia
pârâului Chineja s-au descoperit vârfuri de săgeţi din fier şi fragmente ceramice datând din
secolele X-XI (H. VI, nr. 155).
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Cf. M. Petrescu-Dîmboviţa, în Orizonturi, III, 1940, 5-9, Galaţi, 1941, p. 13.
Materialul se află la I.A. Bucureşti.
66. Chirvase. La est de localitate pe valea pârâului Meria s-au descoperit în zonă două
morminte de inhumaţie izolate, unul având ca inventar un vas, iar altul două obiecte
vestimentare, datând din secolele X-XI (H. VI, nr. 155).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 311, 388.
Materialele se află la I.A. Bucureşti.
67. Sediul I.A.S. În partea de nord a localităţii, în jurul sediului I.A.S. Bereşti, s-au
descoperit fragmente ceramice datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 151).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 292.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
BEREŞTI-BISTRIŢA, COM. BEREŞTI-BISTRIŢA, JUD. BACĂU
68. Silişte. Pe terasa inferioară din stânga pârâului Bereşti de la nord-nord-est de
comună şi în stânga şoselei Iaşi-Roman, la cca. 1 km, au fost descoperite fragmente ceramice
caracteristice se-colelor IX-X (H. V, nr. 25)
Cf. I. Mitrea, în Studii şi cercetări ştiinţifice. Institutul Pedagogic Bacău, 1972, p. 3435, 45.
Materialul se află la M.I. Bacău.
BEREZENI, COM. BEREZENI, JUD. VASLUI
69. Moţoi. La 500 m. sud-est de barajul din marginea de vest a cartierului Horinceni,
pe stân-ga pârâului, s-au descoperit resturi ceramice provenite din oale lucrate cu mâna
datând din sec.VI-VII (H. II, nr. 83), precum şi din vase lucrate la roată aparţinând secolelor
VIII-IX (H. IV, nr. 123).
Cf. G. Coman, R.A.V., p. 68.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
70. Vicoleni. Pe locul denumit "Vicoleni" din vatra de sud a comunei, pe terasa
inferioară a Prutului au fost descoperite fragmente ceramice lucrate cu mâna şi la roată,
caracteristice secolelor V-VI (H. I, nr. 60), secolelor VI-VII (H. II, nr. 83), precum şi
secolelor IX-X (H. V, nr. 57). În localitate este semnalată şi descoperirea din 1946 a unei
monede de bronz emisiune de la Tiberiu III, începutul secolului al VIII-lea (H. III, nr. 60).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 292. Pentru monedă I. Dimian, în S.C.N., I,
1957, p. 197 şi C. Preda în S.C.I.V., 23, 1972, 3, p. 396.
Materialul ceramic se află la M.I. Vaslui.
BIVOLARI, COM. BIVOLARI, JUD. IAŞI
71. Deasupra Odăii. Pe dreapta văii Junvani, la sud-sud-vest de "Iazul Traian", a fost
desco-perit un fragment ceramic ornamentat cu striuri paralele, datând din secolele VIII-IX
(H. IV, nr. 172).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, R.A.I., I, 1984, p. 57, fig.25/6.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
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BLĂGEŞTI, COM. BLĂGEŞTI, JUD. VASLUI
72. Izvorul Creţanei. În marginea estică a satului, în jurul izvoarelor pârâului Creţana,
pe pan-tele line din apropiere, au fost descoperite resturi ceramice lucrate cu mâna datând din
secolele VI-VII (H. II, nr. 117), precum şi altele lucrate la roată şi ornamentate cu linii
orizontale şi vălurite, datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 134) şi X-XI (H. VI, nr. 141).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 291.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
73. La Colonel. La circa 1,5 km. nord-est de localitate în punctul "La colonel" s-au
descoperit resturi ceramice lucrate la roată, datând din secolele V-VI (H. I, nr. 67), câteva
lucrate cu mâna şi la roată înceată, aparţinând secolelor VI-VII (H. II, nr. 117). De asemenea,
s-au găsit fragmente ce-ramice ornamentate cu linii orizontale şi vălurite caracteristice
secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 134) şi secolelor X-XI (H. VI, nr. 141).
Cf. G. Coman, R.A.V., p. 76.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
74. Râpa Frasinului. La circa 3 km. sud de sat, pe panta dinspre şesul Elanului, la
locul denumit "Râpa Frasinului" s-au descoperit fragmente ceramice lucrate cu mâna şi la
roată datând din secolele V-VI (H. I, nr. 67) precum şi fragmente lucrate cu roata înceată,
ornamentate cu linii ori-zontale sau în val, datând din secolele VII-VIII (H. III, nr. 49).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 291; idem, R.A.V., p. 75.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
75. Şesul Elanului. În partea de est a satului la confluenţa pârâului Creţana şi Elanul,
în şesul larg al acestuia, pe pantele unor mici depuneri aluvionare, s-au descoperit fragmente
ceramice lucrate cu roata înceată, ornamentate cu linii orizontale şi linii vălurite caracteristice
secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 134), precum şi altele datând din secolele X-XI (H. VI, nr. 141).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 291, fig.5/12-13; idem, în R.A.V., p. 74.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
76. Valea Creţanei. Pe cursul mijlociu al pârâului Creţana din partea de est a
localităţii, pe ambele maluri s-au găsit resturi ceramice lucrate cu mâna, caracteristice
secolelor VI-VII (H. II, nr. 117), precum şi resturi ceramice lucrate cu roata şi ornamentate cu
linii orizontale sau vălurite, datând din secolele IX-X (H. V, nr. 64) şi din secolele X-XI (H.
VI, nr. 141).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 291.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
77. Vatra satului. În partea de nord-vest a satului, au fost descoperite fragmente
ceramice lucrate cu mâna datând din secolele VI-VII (H. II, nr. 117) precum şi fragmente
ceramice aparţinând secolelor X-XI (H. VI, nr. 141).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 291.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
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BLEŞCA, COM. IVĂNEŞTI, JUD. VASLUI
78. Marginea de NV a satului. În marginea de nord-vest a satului, pe panta joasă aflată
între biserică şi malul stâng al pârâului din apropiere s-au descoperit resturi ceramice
aparţinând secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 84).
Cf. G. Coman, R.A.V., p. 160.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
79. Şcoala generală. În marginea vestică a satului, în jurul şcolii generale, s-au
descoperit resturi ceramice din secolele V-VI (H. I, nr. 51).
Cf. G. Coman, R.A.V., p. 160.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
BOBULEŞTII DIN VALE, COM. ŞTEFĂNEŞTI, JUD. BOTOŞANI
80. La Curte. Pe terasa inferioară a râului Başeu, la jumătatea distanţei dintre punctele
"La Curte" şi marginea nord-vestică a satului, la cca. 1 km., s-au descoperit fragmente
ceramice orna-mentate cu linii orizontale şi vălurite, caracteristice secolelor VIII-IX (H. IV,
nr. 18).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 270, nr. 195 b.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
81. Via din Deal. În via de pe podişul situat în marginea sudică a satului, pe o înălţime
dominantă, s-au găsit fragmente ceramice lucrate cu mâna şi la roată, caracteristice secolelor
V-VI (H. I, nr. 4) şi sec.VIII-IX (H. IV, nr. 18).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 270, nr. 195 A.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
BOGDANA, COM. BOGDANA, JUD. VASLUI
82. Faţa satului. Pe stânga pârâului Bogdana, la circa 500 m. sud de localitate, s-au
des-coperit resturi ceramice datând din secolele V-VI (H. I, nr. 97) şi din secolele VII-VIII
(H. III, nr. 34). De asemenea, s-au descoperit şi fragmente ceramice ornamentate cu striuri
orizontale şi vălurite, datând din secolele X-XI (H. VI, nr. 83).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 75.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
BOGDĂNEŞTI, COM. BOGDĂNEŞTI, JUD. VASLUI
83. Corlăteşti-Mânăstirea. La circa 3 km. sud-est de vatra veche a localităţii, pe panta
domoa-lă de pe stânga pârâului Bogdăneşti, pe locul denumit "Corlăteşti-Mânăstirea" (sat
dispărut), s-au găsit fragmente ceramice aparţinând secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 104).
Cf. G. Coman, R.A.V., p. 83.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
BOGDĂNEŞTI, COM. BOROAIA, JUD. SUCEAVA
84. Vatra satului. Cu ocazia săpării unor silozuri din apropierea fostului sediu al
C.A.P. a fost descoperită în 1970 o monedă de bronz bizantină, emisiune de la Ioan Tsimisces
sau Constantin al VIII-lea (H. VI, nr. 18).
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Cf. C. Preda, în S.C.I.V., 23, 1972, p. 396; D. Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic, Iaşi,
1978, p. 110; V. Spinei, în S.C.N., VIII, 1984, p. 80-81.
Moneda se află în expoziţia Muzeului de Istorie a Moldovei - Iaşi, inv. 3793.
BOGDĂNEŞTI, COM. FĂLCIU, JUD. VASLUI
85. Marginea de nord-est. Pe terasa inferioară a vechii albii a Prutului din marginea de
nord-est a satului, lângă şoseaua Fălciu - Bârlad, cu ocazia săpăturilor arheologice efectuate
pentru cerce-tarea unei necropole de tip Sântana de Mureş, au fost descoperite patru bordeie
rectangulare pre-văzute cu vetre construite din pietre şi cu un cuptor circular din lut pentru
copt pâine. Inventarul aces-tor locuinţe era alcătuit din câteva împungătoare din os, câteva
fusaiole şi fragmente ceramice lucrate cu mâna şi la roată, acestea din urmă ornamentate cu
striuri orizontale şi vălurite. Materialul datează din secolele IX-X (H. V, nr. 86).
Cf. N. Ciucă, V. Palade şi G. Coman, în Mem.Antiq., III, 1971, p. 469-476.
Materialul se află la M.I. Bârlad.
86. Puierniţă. În marginea de nord-est a satului, pe terasa Prutului, s-au descoperit
resturi ceramice caracteristice secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 158), precum şi din secolele X-XI
(H. VI, nr. 199).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 78, fig.5/3; 6/3; 8/4; 9/5.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
87. Terasa Prutului. La cca. 700 m. nord de sat, pe marginea terasei inferioare a
Prutului s-au găsit resturi ceramice lucrate la roata înceată, ornamentate cu linii orizontale şi
în val datând din secolele IX-X (H. V, nr. 86).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 30, 1969, 2, p. 292.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
88. Vatra Satului. În partea de est a vetrei satului s-au descoperit fragmente ceramice
din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 158).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 292.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
BOGDĂNEŞTI, COM. HORLEŞTI, JUD. IAŞI
89. Vâlcele. Pe platoul din marginea de nord a satului, pe panta estică a Dealului Vâlcele,
s-au descoperit fragmente ceramice datând din secolele VII-VIII (H. III, nr. 40).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, R.A.I., I, 1984, p. 179.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
90. Râpa Pascului. La circa 2 km. nord de sat pe ambii versanţi ai văii numită "Râpa
Pascului" s-au descoperit resturi ceramice caracteristice secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 175).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, R.A.I., I, 1984, p. 179.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
BOGDĂNEŞTI, COM. BOGDĂNEŞTI, JUD. BACĂU
91. Todoscanu. Pe terasa superioară din dreptul râului Oituz, la nord-est de dealul
Balica, cca 1 km. sud-est de localitate, pe locul denumit "Todoscanu", s-au descoperit

52

REPERTORIU

fragmente ceramice datând din secolele VII-VIII (H. III, nr. 29), precum şi din secolele IX-X
(H. V, nr. 27).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 359, nr. 462 b.
Materialul se află la I.A. Iaşi şi la M.I. Vaslui.
BOGHEŞTI, COM. BOGHEŞTI, JUD. VRANCEA
92. Vatra satului. Din vatra satului, în jurul Şcolii generale, au fost găsite resturi
ceramice aparţinând secolelor IX-X (H. V, nr. 93).
Cercetare V. Bobi, 1983.
Materialul se află la M.I. Focşani (inedit).
BOLD, COM. MANOLEASA, JUD. BOTOŞANI
93. Streleuca. Pe terasa Prutului, pe partea stângă a viroagei "Streleuca", cu prilejul
unor sondaje arheologice s-au descoperit resturile unui bordei de formă rectangulară, prevăzut
cu două cuptoare, unul din lut ars, cotlonit în peretele locuinţei şi altul construit din pietre,
situat în centru. Ceramica lucrată cu mâna şi la roata înceată provine din vase-borcan şi tipsii,
unele ornamentate cu linii incizate orizontal şi în val, precum şi cu alveole pe buză.
Materialul datează din secolele VII-VIII (H. III, nr. 6).
Cf. V. Chirica, în Carpica, IV, p. 299; Al. Păunescu, P. Şadurschi, V. Chirica, în
R.A.B., 1976, p. 160-161.
Materialul se află la M.I. Botoşani.
BORLEŞTI, COM. BORLEŞTI, JUD. NEAMŢ
94. Podul Balan. În marginea de nord-est a comunei, în împrejurimile locului denumit
"Podul Balan" s-au descoperit fragmente ceramice lucrate cu mâna şi la roată, caracteristice
secolelor V-VI (H. I, nr. 27).
Cf. I. Mitrea, în Carpica, I, 1968, p. 252, 254.
Materialul se află la M.I. Bacău.
BORNIŞ, COM. DRAGOMIREŞTI, JUD. NEAMŢ
95. Mâleşti. În partea de nord-est a satului, la obârşia pârâului Mâleşti, în jurul unor
izvoare, cu prilejul unor săpături arheologice întreprinse pentru cercetarea unei aşezări
medievale au fost scoase la iveală urmele a şapte bordeIe, din care s-a recoltat vase întregi şi
mai multe fragmente ceramice lucrate cu mâna, o cataramă bizantină şi alte obiecte
caracteristice secolelor VI-VII (H. II, nr. 47), cât şi secolelor VII-VIII (H. III, nr. 27).
Cf. R. Popovici, în Arh.Mold.., XII, 1988, p. 250-252.
Materialul se află la I.A. Iaşi, în mare parte inedit.
96. Vărărie. În partea de nord-est a satului, pe o terasă din partea dreaptă a pârâului
Bahnii, pe locul denumit "Vărărie", cu prilejul săpăturilor arheologice întreprinse, au fost
scoase la iveală şase locuinţe bordei din care s-au recoltat vase întregi şi numeroase fragmente
ceramice lucrate cu mâna şi la roată, unele ornamentate pe buză cu alveole, pe corp cu linii
vălurite sau orizontale, precum şi câteva obiecte din fier, lut şi piatră, toate caracteristice
secolelor VII-VIII (H. III, nr. 27).
Cf. D. Gh. Teodor, R. Popovici, Mem.Antiq., XIX, 1994, p. 333-354.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
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BOROLEA, COM. HĂNEŞTI, JUD. BOTOŞANI
97. Nord-vestul satului. La circa 500 m. nord-vest de sat şi la nord de pădurea Borolea
s-a descoperit întâmplător o monedă de aur de la Justinian I (H. II, nr. 8).
Cf. Al. Păunescu, P. Şadurschi şi V. Chirica, R.A.B., p. 141.
Moneda se află la M.I. Săveni-Botoşani.
BOROSEŞTI, COM. SCÂNTEIA, JUD. IAŞI
98. Dealul Leşu (La Picior). Spre capătul de nord a dealului "Cujba", care se termină
printr-un podiş de formă triunghiulară, cu două laturi foarte abrupte, pe locul denumit "La
Picior" sau "Dealul Leşu", cu prilejul săpăturilor arheologice sistematice întreprinse în
aşezarea La Tene II de aici, s-au descoperit şi şase locuinţe bordei prevăzute cu vetre
construite din pietre, din interiorul cărora provin fragmente ceramice lucrate cu mâna, o fibulă
din fier, o lingură de turnat metale şi două amnare datând din secolul al VI-lea (H. II, nr. 36).
Alte resturi ceramice aparţin secolelor X-XI (H. VI, nr. 40).
Săpături M. Babeş (Bucureşti), 1970-1976.
Materialul se află la I.A. Bucureşti (inedit).
BORŞENI, COM. RĂZBOIENI, JUD. NEAMŢ
99. Bulgărie. Pe malul stâng al pârâului Valea Albă, în marginea satului, au fost
descoperite în 1991 fragmente ceramice lucrate cu mâna, datând din secolul VI-VII (H. II, nr.
178).
Cf. Gh. Dumitroaia, Mem.Antiq., XVIII, 1992, p. 92.
Materialul se află la M.I. Piatra Neamţ.
BORZEŞTI, ORAŞ ONEŞTI, JUD. BACĂU
100. Biserica lui Ştefan cel Mare. În partea de nord a bisericii construită de Ştefan cel
Mare, la cca. 200 m., au fost descoperite fragmente ceramice lucrate la roată şi ornamentate
cu striuri ori-zontale şi vălurite. De asemenea, au fost găsite şi fragmente ceramice din pastă
fină, decorată cu linii lustruite. Materialul este datat în secolele X-XI (H. VI, nr. 60).
Cercetare G. Coman, 1971.
Materialul se află la M.I. Bacău (inedit).
101. Termocentrală. Pe teresa joasă de pe dreapta râului Trotuş, între acesta şi
termocen-trală, au fost descoperite resturi ceramice aparţinând secolelor V-VI (H. I, nr. 98),
din secolele IX-X (H. V, nr. 97), precum şi din secolele X-XI (H. VI, nr. 60).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 73, fig.6/6, 8; 7/1; 9/3.
Materialul se află la M.I. Bacău.
BOSANCI, COM. BOSANCI, JUD. SUCEAVA
102. La Râpi. În apropiere de pădurea Rediu, pe valea pârâului satului, lângă iazul din
marginea saivanelor, în punctul denumit "La Râpi", s-au descoperit fragmente ceramice şi un
vas întreg, lucrat cu mâna, caracteristic secolelor VI-VII (H. II, nr. 23).
Cercetare M. Ignat şi N. Ursulescu, 1971.
Materialul se află la M.I. Suceava (inedit).

54

REPERTORIU

BOSIA, COM. BOSIA, JUD. IAŞI
103. Marginea de nord a satului. În marginea de nord a satului, prin anii 1932-1938,
un lo-cuitor a descoperit în grădina sa două monede arabe din bronz, emisiuni de la califul
Marwan al II-lea (745-750)(H. III, nr. 82).
Cf. O. Iliescu, în S.C.N., I, 1957, p. 462.
Monedele se află într-o colecţie particulară în Bucureşti.
BOTEŞTI, COM. BOTEŞTI, JUD. VASLUI
104. Vatra satului. Pe locul dintre biserică, primărie şi şcoală, de-o parte şi de alta a
pârâului din vatra satului, s-au descoperit fragmente ceramice lucrate cu mâna, unele decorate
pe buză cu alveole, datând din secolele VI-VII (H. II, nr. 68), precum şi fragmente lucrate la
roată şi ornamentate cu incizii orizontale şi în val aparţinând secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 75)
şi secolelor X-XI (H. VI, nr. 72).
Cf. G. Coman, R.A.V., p. 87.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
BOTOŞANA, COM. BOTOŞANA, JUD. SUCEAVA
105. Dealul Crucii. Pe dealul situat în marginea de est a localităţii, mărginit de pârâul
Boto-şana şi pârâul Pietrosul, cu ocazia construirii fostului sector zootehnic al C.A.P.
Botoşana s-a des-coperit în 1962 resturile unui bordei. În acelaşi an au fost întreprinse aici
săpături arheologice siste-matice, care au continuat neîntrerupt până în 1974 inclusiv,
extinzându-se şi pe pantele de sud-est ale dealului amintit, către apa pârâului Botoşana. Ca
urmare a cercetărilor întreprinse au fost descoperite 31 de bordeie de formă rectangulară,
prevăzute cu vetre construite din pietre şi uneori cu cuptoare circulare de lut pentru copt
pâine.
Cercetările întreprinse au precizat că pe acest loc aşezarea a evoluat neîntrerupt în
două faze de locuire, prima datând din a doua jumătate a secolului al V-lea până către
mijlocul secolului al VI-lea, a doua datând din secolul al VI-lea şi până către primele decenii
ale secolului al VII-lea. Cele două faze au putut fi precizate atât pe baze stratigrafice, cât şi ca
urmare a unor numeroase descoperiri de unelte, obiecte de podoabă şi ceramică, caracteristice
fiecărei etape.
Astfel, au fost descoperite unelte din fier, os, lut şi piatră, obiecte de podoabă şi
vestimentare (aplici, catarame de tip bizantin etc.), ceramică lucrată cu mâna şi la roată,
precum şi două monede bizantine de la Justinian I (H. II, nr. 19).
În aşezarea de la Botoşana, care este deocamdată una din cele mai mari cercetată în
Mol-dova până în prezent pentru această vreme, a putut fi precizat mai bine atât aspectul de
cultură mate-rială romanică din secolele V-VI, cât şi cultura materială locală din vremea
pătrunderii şi aşezării sla-vilor în aceste regiuni ale României. Aspectul caracteristic secolelor
V-VII din Moldova, după princi-palele descoperiri, a fost denumit de tip Costişa-Botoşana,
(H. I, nr. 8; H. II, nr. 19).
Cf. D. Gh. Teodor, Civilizaţia romanică la est de Carpaţi în secolele V-VII. Aşezarea
de la Botoşana-Suceava, Bucureşti, 1984.
Materialul se află la M.I. Suceava şi parţial la I.A. Iaşi.
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BOTOŞANI, ORAŞ BOTOŞANI, JUD. BOTOŞANI
106. Cartierul Bisericii Sf. Gheorghe. În 1988, la circa 100 m. de biserică, în
apropierea Poştei Vechi, la adâncimea de 0,5-0,6 m., au fost găsite fragmente de amfore
romano-bizantine, datând din secolele VI-VII (H. II, nr. 26).
Cf. P. Şadurschi, Hierasus, IX, 1994, p. 24.
107. La Sălişte. Pe platoul situat la circa 1,5 km. nord de oraş şi la distanţa de 500 m.
de linia ferată Botoşani-Leorda, în dreptul cantonului C.F.R., pe malul râului Velniţei, în
locul denumit "La Sălişte" s-au descoperit fragmente ceramice datând din secolele VIII-IX
(H. IV, nr. 25).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 231, nr. 94 i.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
108. Strada Tălpălăriei. Pe teritoriul oraşului, în grădina imobilului de pe strada
Tălpălăriei nr. 6, a fost descoperită în 1976 o săgeată din fier cu trei munchii, datând din
secolele VI-VII (H. II, nr. 26).
Informaţii P. Şadurschi, 1977.
Piesa se află la M.I. Botoşani (inedită).
109. Teatrul de Stat. Cu ocazia săpării unei conducte pentru canalizare, lângă Teatrul
"M. Eminescu" din localitate, unul din lucrători a descoperit, în 1965 o monedă bizantină din
bronz, emi-siune Roman III Arghyros (H. VI, nr. 10).
Cf. D. Gh. Teodor, în S.C.I.V., 21, 1970, 10, p. 120.
Moneda se află la M.I. Botoşani.
BOZIA, COM. FĂLCIU, JUD. VASLUI
110. Dealul Nucului (Gura Boziei). Pe panta estică a Dealului Nucului, în unghiul
cuprins între şoseaua Fălciu - Bozia şi drumul din Lunca Prutului la 1,5 km. nord de Fălciu,
într-o poziţie joasă lân-gă şosea, au fost descoperite fragmente ceramice de tip Dridu, secolele
X-XI (H. VI, nr. 101).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 299; N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi
Em. Zaharia, Aşezări..., p. 341, nr. 405 A.
Materialul se află la I.A. Iaşi şi la M.I. Vaslui.
111. Sub cetăţuie. Sub poala estică a dealului Cetăţuia, spre balta "Doniceasa" formată
de râul Prut, s-au descoperit fragmente ceramice din secolul IX (H. V, nr. 581) şi din secolele
X-XI (H. VI, nr. 101).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 341, nr. 405 c.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
BOZIENI, COM. BOZIENI, JUD. NEAMŢ
112. Vatra satului. La cca. 0,5 km. est de şcoală, în interiorul unei fortificaţii de
pământ (horodişte), s-a descoperit ceramică caracteristică secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 126).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 315, nr. 321.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
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BRĂDICEŞTI, COM. DOLHEŞTI, JUD. IAŞI
113. Cotu Perjului. La vest de sat, pe dreapta drumului ce duce la "Podu Oprii" s-au
desco-perit câteva fragmente ceramice aparţinând secolelor X-XI (H. VI, nr. 42).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, R.A.I., II, 1984, p. 131.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
114. Sub Margini. De la marginea de vest a satului, pe valea pârâului ce curge prin sat,
s-au descoperit resturi ceramice aparţinând secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 68).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, R.A.I., I, 1984, p. 131.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
BRĂEŞTI, COM. BRĂEŞTI, JUD. BOTOŞANI
115. Vatra satului. De-a lungul pârâului Brăiasca, aflat în vatra satului s-au descoperit
frag-mente ceramice aparţinând secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 13).
Cf. Al. Păunescu, P. Şadurschi şi V. Chirica, R.A.B., 1976, p. 58.
Materialul se află la M.I. Botoşani.
BRĂHĂŞEŞTI, COM. BRĂHĂŞEŞTI, JUD. GALAŢI
116. Izvorul Hanului. În partea de sud a comunei, la cca. 500 m, în apropierea
izvoarelor pâ-râului Hanului, au fost găsite resturi ceramice aparţinând culturii Dridu,
secolele X-XI (H. VI, nr. 184).
Cf. M. Brudiu, în Materiale, IX, 1970, p. 518, fig.7/10.
Materialul se află la M.I. Galaţi.
BRĂŞĂUŢI, COM. DUMBRAVA ROŞIE, JUD. NEAMŢ
117. Şcoala generală. În curtea şcolii generale din localitate au fost descoperite mai
multe fragmente ceramice caracteristice secolelor VIII-IX. Ulterior, pe acelaşi loc, au fost
întreprinse săpături sistematice, cu prilejul cărora s-au descoperit patru bordeie rectangulare
prevăzute cu vetre simple din lut sau cuptoare construite din pietre. În interiorul locuinţelor au
fost descoperite câteva împungătoare de os, fusaiole şi pietre pentru ascuţit, precum şi
numeroase fragmente ceramice lucrate cu mâna sau la roată, ornamentate cu striuri orizontale
şi vălurite. De asemenea, au fost descoperite şi fragmente de "vetre portative". Bordeiele
datează tot din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 33).
Cf. V. Spinei, D. Monah, în Mem.Antiq., II, 1970, p. 371-387.
Materialul se află la M.I. Piatra Neamţ.
BRĂTULENI, COM. MIROSLAVA, JUD. IAŞI
118. La Râpă. La cca. 1 km. nord de sat, într-o ravenă deschisă sub poala dealului
Brătuleni, în dreptul unor canale vechi săpate în şesul Bahluiului, s-au descoperit fragmente
ceramice lucrate cu mâna din pastă cu cioburi pisate şi pietricele, datând din secolele VI-VII
(H. II, nr. 33).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 172, pl. XII, 3-4.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
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BREHUIEŞTI, COM. VLĂDENI, JUD. BOTOŞANI
119. Marginea sudică a satului. Pe ogoarele de lângă drumul aflat în marginea sudică
a sa-tului, s-au descoperit fragmente ceramice lucrate cu mâna şi la roată, datând din secolele
V-VI (H. I, nr. 6).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 298, nr. 266.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
BRODOC, ORAŞ VASLUI, JUD. VASLUI
120. Nord-Est de sat. La aproximativ 700-800 m. nord-est de sat, pe terasa stângă
inundabilă a râului Bârlad, au fost descoperite resturi ceramice lucrate cu mâna, din secolele
V-VI (H. I, nr. 41) şi la roată, din secolele IX-X (H. V, nr. 41).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 288.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
121. Vadul Bârladului. La circa 1,5 km. nord-est de sat, dincolo de calea ferată, pe
două uşoa-re promontorii de lângă locul denumit "Vadul Bârladului", s-au găsit resturi de
vase datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 166) şi secolele X-XI (H. VI, nr. 80).
Cf. G. Coman, R.A.V., p. 256.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
BROŞTENI, COM. IVĂNEŞTI, JUD. VASLUI
122. Nord-est de sat. Pe promontoriul cuprins între malul drept al Racovei şi stânga
pârâului Broşteni, aflat în marginea de nord-est a satului, s-au descoperit resturi ceramice
aparţinând secolelor V-VI (H. I, nr. 52) şi secolelor VII-VIII (H. III, nr. 52).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 161.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
BUDA, COM. BOGDĂNEŞTI, JUD. VASLUI
123. Marginea de nord a satului. Pe interfluviul situat în marginea nordică a satului sau des-coperit resturi ceramice din secolele VII-VIII (H. III, nr. 37) şi din secolele X-XI (H.
VI, nr. 78).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 83.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
BUDA, COM. OŞEŞTI, JUD. VASLUI
124. Dealul Bisericii. Lângă marginea de est a satului, pe ultimele prelungiri ale
Dealului Bise-ricii, pe stânga râului Stavnic, s-au descoperit resturi ceramice datând din
secolele X-XI (H. VI, nr. 61).
Cf. M. Petrescu-Dîmboviţa, M. Dinu şi Em. Bold, în A.S.U. Iaşi, III, 1955, 1-2, p. 1113.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
BUDA, COM. RĂCHITOASA, JUD. BACĂU
125. La cazane. În marginea de sud-vest a satului, în punctul "La cazane" s-au
descoperit fragmente ceramice, ornamentate cu striuri, caracteristice secolelor X-XI (H. VI,
nr. 200).
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Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 74.
Materialul se află la M.I. Bacău.
BUDĂI, COM. PODU ILOAIEI, JUD. IAŞI
126. Dealul Holm. În partea nord-estică a dealului Holm, la circa 500 m. de fântână,
într-o pepinieră, s-au descoperit fragmente ceramice aparţinând secolelor X-XI (H. VI, nr.
195).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 199.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
BUDENI, COM. DOLHASCA, JUD. SUCEAVA
127. Cantonul silvic. În marginea de sud-est a satului, pe pantele dealului din
apropierea Can-tonului silvic, în preajma pădurii Budeni, cu prilejul unor săpături sistematice
întreprinse în aşezarea La Tene II, identificată mai de mult aici, au fost descoperite trei
bordeie rectangulare, prevăzute cu vetre construite din piatră în colţul dinspre nord, din care
s-au adunat câteva unelte (fusaiole, îm-pungătoare de os, pietre de ascuţit) precum şi ceramică
lucrată cu mâna (câteva vase întregi), ca-racteristice secolelor VI-VII. Ulterior, prin noile
sondaje întreprinse în 1987-1989, au mai fost scoase la iveală încă zece locuinţe conţinând
ceramică şi diferite obiecte din aceeaşi vreme (H. II, nr. 12).
Cf. S. Teodor, în Suceava - Anuarul Muzeului Judeţean, V, 1978, p. 146-147, fig.8-9,
11.
Materialul se află la I.A. Iaşi, iar cel din anii 1987-1989 la M.I. Suceava (inedit).
BUDEŞTI, COM. COTEŞTI, JUD. VRANCEA
128. Vatra satului. În 1964, cu prilejul unor lucrări agricole pentru plantarea viei, pe
terenul locuitorului Mircea Iacovache au fost descoperite două brăzdare de plug, trei cuţite de
plug, o scară de şa şi o bară, toate din fier. În 1978 s-au descoperit de asemenea în acest loc
resturi ceramice provenite dintr-un bordei. Sondajul efectuat a scos la iveală fragmente
ceramice şi vase întregibile lucrate la roată, ornamentate cu striuri orizontale, vălurite sau
verticale, care sunt caracteristice se-colelor X-XI (H. VI, nr. 181).
Cf. A. Paragină şi Gh. Constantinescu, în Studii şi Comunicări - Vrancea, III, Focşani,
1980, p. 71-87.
Materialul se află la M.I. Focşani.
BUDEŞTI, COM. CREŢEŞTI, JUD. VASLUI
129. Marginea de vest a satului. La cca. 700 m. vest de sat, pe dreapta pârâului
Budeşti, în ravenele formate de torenţi, a fost descoperit un fragment dintr-o fibulă digitată de
bronz. Ulterior, pe acelaşi loc, cu prilejul unor cercetări de suprafaţă au fost găsite resturi
ceramice lucrate cu mâna, caracteristice secolelor VI-VII (H. II, nr. 103).
Cf. I. Nestor, în Dacia, N. S., V, 1961, p. 438, nota 19; D. Gh. Teodor, Teritoriul estcarpatic..., Iaşi, 1978, p. 41, fig.14/1; 15/6; G. Coman, în R.A.V., p. 99.
Fibula se află la M.I. Huşi, iar materialul ceramic la M.I. Vaslui.
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BUDU, COM. STĂNILEŞTI, JUD. VASLUI
130. Marginea sud-estică a satului. În marginea de sud-est a satului, la aproximativ 1
km, pe dreapta pârâului Budu, pe pantele din apropiere, au fost găsite resturi ceramice lucrate
la roată şi cu mâna, caracteristice secolelor V-VI (H. I, nr. 62).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 290.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
BUHALNIŢA, COM. CEPLENIŢA, JUD. IAŞI
131. Cetăţuia. Pe o mică platformă situată în marginea sudică a satului, la cca. 200 m.
nord de pârâul Buhalniţa şi la o înălţime relativă de 20-25 m, s-a descoperit o cetăţuie de
formă ovală, întărită cu şanţ şi val, în parte distrus. În interiorul cetăţuiei s-au descoperit pe
lângă resturi din diferite epoci istorice şi fragmente ceramice lucrate cu mâna, provenite din
borcane cu buza decorată cu al-veole iar umerii ornamentaţi cu striuri vălurite şi orizontale,
caracteristice secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 34).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 173.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
BUHĂIEŞTI, COM. VULTUREŞTI, JUD. VASLUI
132. Gara Buhăieşti. În partea de vest a gării C.F.R. Buhăieşti, pe pantele dealului, în
jurul fostelor grajduri şi coşere ale C.A.P., s-au descoperit numeroase fragmente ceramice
aparţinând se-colelor VII-VIII (H. III, nr. 68), precum şi din secolele IX-X (H. V, nr. 98) şi
din secolele X-XI (H. VI, nr. 21).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 76.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
BUJORU, TÂRGU BUJOR, JUD. GALAŢI
133. Internatul Liceului. În partea de nord-nord-vest a oraşului, în jurul clădirii
internatului liceului, au fost descoperite fragmente ceramice din secolele X-XI (H. VI, nr.
163).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 292.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
BUNEŞTI, COM. BUNEŞTI-AVEREŞTI, JUD. VASLUI
134. Coasta lui Chiper. La circa 1 km. sud-sud-vest de sat pe dreapta pârâului Crasna,
pe locul denumit "Coasta lui Chiper", s-au descoperit resturi ceramice din secolele X-XI (H.
VI, nr. 66).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 89.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
BURSUCI, COM. EPURENI, JUD. VASLUI
135. Grădina şcolii. În vatra satului, în grădina şcolii generale, au fost descoperite
fragmente ceramice lucrate la roată sau cu mâna, tipice secolelor VI-VII (H. II, nr. 95),
fragmente ceramice, caracteristice secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 128), precum şi fragmente
ceramice lucrate la roată, provenite din oale ornamentate cu striuri orizontale şi vălurite,
datând din secolele X-XI (H. VI, nr. 143).
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Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 290.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
136. Cărămidărie. În marginea de est a satului, la cca. 300-400 m, în poziţie joasă, pe
locul denumit "Cărămidărie", s-au găsit fragmente ceramice lucrate la roată datând din
secolele V-VI (H. I, nr. 71), fragmente ceramice lucrate cu mâna şi cu roata înceată, ornate cu
linii orizontale şi verticale, datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 128), precum şi fragmente
ceramice, fusaiole, un vârf de să-geată din fier, fragmente de căldări de lut, şi altele,
aparţinând secolelor X-XI (H. VI, nr. 143).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 290, fig.11/8, 9, 12; fig.12/8; fig.16/11.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
BUŢULUC, COM. ROMÂNEŞTI, JUD. IAŞI
137. La Ţarnă. În marginea estică a satului, pe o distanţă de cca. 300 m. lungime, la
locul denumit "La Ţarnă", au fost găsite fragmente ceramice lucrate cu roata şi cu mâna,
datând din secolele V-VI. De asemenea, s-a descoperit şi un brăzdar de plug, din fier, din
aceeaşi vreme (H. I, nr. 11).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 173, pl. XV/12,
12-22.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
BUZENI, COM. BĂLUŞENI, JUD. BOTOŞANI
138. Gâtul Popii. La circa 1 km. vest-sud-vest de localitate, pe un mic platou, în
dreapta izvorului din staţia de autobuz, s-au descoperit fragmente ceramice datând din secolul
al X-lea (H. VI, nr. 235).
Cf. A. Păunescu, P. Şadurschi, în Hierasus, VII-VIII, 1989, p. 344.
Materialul se află la M.I. Botoşani.
BUZNEA, COM. TÂRGU FRUMOS, JUD. IAŞI
139. Valea Lupului I - Recea I. La circa 4 km. sud-sud-vest de sat, în zona de nordnord-vest a iazului Recea, pe pantele dealului din apropiere, au fost găsite fragmente ceramice
din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 173).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., II, 1985, p. 417.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
CAJVANA, COM. CAJVANA, JUD. SUCEAVA
140. Vatra satului. Pe teritoriul localităţii s-a descoperit întâmplător o monedă
bizantină de aramă, emisiune probabil de la Joan Tzimisces (H. VI, nr. 166).
Informaţii M. Andronic, 1989.
Moneda se află într-o colecţie particulară din localitate (inedită).
CAVADINEŞTI, COM. CAVADINEŞTI, JUD. GALAŢI
141. Râpa Glodului. La 3 km. de satul Grăpeni şi spre vest-sud-vest de marginea lui,
pe valea "Râpa Glodului", în malurile surpate s-au descoperit numeroase fragmente ceramice,
lucrate cu mâna şi la roata înceată, ornamentate cu striuri orizontale şi vălurite, caracteristice
secolelor VIII-IX. Dintre acestea se remarcă două fragmente ornate cu "beţişorul înfăşurat",
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datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 152). De asemenea, de pe acelaşi loc provin şi resturi
ceramice din pastă grosieră şi cenuşie fină, aparţinând secolelor X-XI (H. VI, nr. 159).
Cf. M. Petrescu-Dîmboviţa, în Orizonturi, III, 1940, 5-9, p. 15-16.
Materialul se află la I.A. Bucureşti şi parţial la I.A. Iaşi.
142. Est de sat. În partea de est a localităţii, în jurul fostului sediu al C.A.P.
Cavadineşti, au fost adunate resturi ceramice datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 152),
precum şi din secolele X-XI (H. VI, nr. 159).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 292.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
CĂBEŞTI, COM. PODUL TURCULUI, JUD. BACĂU
143. Râpa Bujorii. În marginea de nord-est a satului, pe locul denumit "Râpa Bujorii",
în ra-venele formate de torenţi, s-au descoperit fragmente ceramice datând din secolele V-VI,
lucrate la roată (H. I, nr. 31).
Cf. M. Florescu şi V. Căpitanu, în Arh.Mold., VI, 1969, p. 268, fig.34/4-5.
Materialul se află la M.I. Bacău.
CĂCIULEŞTI, COM. GIROV, JUD. NEAMŢ
144. Dealul Găinăriei. În partea de est a satului, cca. 1 km. pe poala Dealului
Găinăriei, s-au descoperit fragmente ceramice, caracteristice secolelor V-VI (H. I, nr. 24).
Cf. I. Mitrea, în Carpica, I, 1968, p. 252, fig.2/1, 5-6.
Materialul se află la M.I. Bacău.
CĂLĂRAŞI, COM. CĂLĂRAŞI, JUD. BOTOŞANI
145. Primărie. La circa 100 m. nord de Primăria comunei, pe drumul din partea
dreaptă, într-o viroagă formată de apele ploilor, s-a descoperit în 1979 un schelet uman
orientat vest-est. Ca inventar mormântul conţinea: 2 inele de bronz, unul cu chaton-ul
ornamentat cu o cruce, iar altul cu o piatră (pierdută), 19 mărgele din pastă de sticlă colorată,
un fragment de brăţară formată din fire de bronz împletite, câteva verigi fragmentare de bronz
provenite de la cercei, precum şi un fragment de tablă triunghiulară, tot din bronz, care
provenea probabil de la un pandantiv. Scheletul, cu orientare creş-tină, se datează după
piesele din inventarul său în secolele IX-X (H. V, nr. 8).
Cf. D. Gh. Teodor, în M.M.S., LXIV, 1988, 5, p. 50-51.
Materialul se află la M.I. Botoşani (inedit).
CĂTĂMĂRĂŞTI, COM. MIHAI EMINESCU, JUD. BOTOŞANI
146. Podul spre Brăiasca. La 2 km. nord de sat, între iazul Brăiasca şi podul de peste
pârâul Dresleuca, s-a identificat o aşezare din care s-au cules fragmente ceramice datând din
secolele VI-VII (H. II, nr. 5), precum şi din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 14).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 233, nr. 100 b.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
CĂTĂMĂREŞTI-DEAL, COM. MIHAI EMINESCU, JUD. BOTOŞANI
147. La Sălişte. La circa 2 km. nord-vest de oraş şi la circa 500 m. de linia ferată
Botoşani-Leorda, în dreptul cantonului C.F.R., pe un platou cuprins între pârâul Velniţa şi o
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ravină s-au desco-perit numeroase fragmente ceramice aparţinând secolelor VIII-IX (H. IV,
nr. 15).
Cf. Al. Păunescu, P. Şadurschi şi V. Chirica, în R.A.B., p. 171.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
CÂMPENI, COM. PRĂJENI, JUD. BOTOŞANI
148. La Dodolea. În jurul unei mici suprafeţe depresionare, situată pe podişul din
preajma drumului Câmpeni-Rădeni, pe locul denumit "La Dodolea" s-au descoperit câteva
resturi ceramice caracteristice secolelor VII-VIII (H. III, nr. 7).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 250-251.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
149. La iezătura Veche (Sub Culmea Dealului). În marginea sudică a satului, în albia
majoră a pârâului Leahu, s-au descoperit fragmente ceramice ornamentate cu striuri, datând
din secolele IX-X (H. V, nr. 113).
Cf. P. Şadurschi, N. Ursulescu, Hierasus, VII-VIII, 1989, p. 283.
Materialul se află la M.I. Botoşani.
CÂMPINEANCA, COM. CÂMPINEANCA, JUD. VRANCEA
150. Grind (Negoiţă). Pe o terasă din dreapta râului Milcov, în punctul denumit
"Grind" sau "Negoiţă", aflat în apropierea satului Pietroasa, s-au întreprins între anii 19731974 săpături arheo-logice cu prilejul cărora au fost scoase la iveală şase locuinţe-bordei,
conţinând ceramică lucrată la roată, obiecte şi arme din fier, lut şi os, caracteristice secolelor
X-XI (H. VI, nr. 179).
Cf. I. Mitrea şi V. Nămoloşanu, în Studii şi cercetări ştiinţifice, Institutul Pedagogic
Bacău, 1973, p. 1973, p. 61 şi 67; I. Mitrea, în Studii şi Comunicări - Vrancea, I, Focşani,
1978, p. 53, fig.11-20.
Materialul se află la M.I. Focşani.
151. Via I.A.S. În via I.A.S. Câmpineanca, lângă drumul spre localitatea Faraoanele,
cu pri-lejul unor lucrări agricole s-au găsit câteva unelte din fier (topor, nicovală, cleşti,
seceri), precum şi fragmente ceramice caracteristice secolelor X-XI (H. VI, nr. 179).
Cercetare G. Constantinescu, 1967.
Materialul se află la M.I. Focşani (inedit).
CÂNDEŞTI, COM. DUMBRĂVENI, JUD. VRANCEA
152. Coasta Banului. Cu prilejul săpăturilor întreprinse în necropola din epoca
bronzului, aflată în partea de sud-est a satului, s-au descoperit două locuinţe-bordei prevăzute
cu cuptor din piatră, precum şi trei morminte de incineraţie în urne de lut sau în gropi simple.
Materialul ceramic recoltat aparţine secolelor VI-VII (H. II, nr. 137).
Cf. V. Bobi, în Vrancea - Studii şi comunicări, IV, 1981, p. 106; D. Gh. Teodor, în
Interak-tionen der Mitteleuropäischen Slawen und anderen Etnika im 6.-10. Jahrhundert,
Nitra, 1984, p. 262, fig.2/1-2.
Materialul se află la M.I. Focşani.
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CÂRJA, COM. MURGENI, JUD. VASLUI
153. Bârsana. Pe stânga văii Elanului, la cca. 2 km. vest de sat, pe locul denumit
"Bârsana", pe panta care coboară lin spre una din bălţile Prutului, au fost descoperite
fragmente ceramice carac-teristice secolelor VII-VIII (H. III, nr. 54) şi secolelor IX-X (H. V,
nr. 60) precum şi o monedă bizantină de aramă din secolul al XI-lea (H. VI, nr. 104).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 292, fig.13/8; V. Spinei, în S.C.N., VIII,
1984, p. 81.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
154. Vatra satului. În partea de nord a vetrei satului, peste pârâul satului, în poziţie
joasă, au fost găsite resturi ceramice datâând din secolele X-XI (H. VI, nr. 104).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 292.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
155. Marginea de nord-vest a satului. În marginea nord-vestică a satului, pe locul
unde au fost amplasate fostele grajduri ale C.A.P. Cârja, s-au descoperit câteva fragmente
ceramice caracteristice secolelor IX-X (H. V, nr. 60).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 292.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
156. Maţa Est. În partea de est a locului "Maţa", pe panta care coboară spre balta
Prutului, au fost adunate fragmente ceramice din secolele V-VI (H. I, nr. 72), secolele VI-VII
(H. II, nr. 87). Tot aici s-a găsit şi o monedă bizantină, emisiune de la Justin I.
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 292, fig.8/8; idem, în Arh.Mold., VI, 1969,
p. 309, fig.10/8, 10/11.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
157. Maţa Vest. În partea de vest a locului "Maţa", aflat în partea de sud a satului, pe o
lungime de cca. 400-500 m. pe şesul Elanului, au fost descoperite fragmente ceramice lucrate
la roată, caracteristice secolelor V-VI (H. I, nr. 72) şi secolelor X-XI (H. VI, nr. 104).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 292, fig.9/8; 12/11.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
CÂRJOAIA, COM. COTNARI, JUD. IAŞI
158. La Bivolărie. Din râpa de pe stânga pârâului Cârjoaia, aproape de vărsarea în
Bahlui, în marginea estică a satului, pe locul denumit "La Bivolărie", s-au adunat fragmente
ceramice din seco-lele VIII-IX (H. IV, nr. 37).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 179.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
CÂRLIGELE, COM. CÂRLIGELE, JUD. VRANCEA
159. Teritoriul localităţii. Din informaţiile lui D. Postelnicu, din aşezarea de tip Dridu
din sec.IX-X provin fragmente ceramice tipice (H. VI, nr. 231).
Cf. Gh. Constantinescu, Studii şi comunicări - Vrancea, VIII-X, 1991, p. 114, nota 27.
Materialul se află la M.I. Focşani.
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CÂRNICENI, COM. ŢIGANAŞI, JUD. IAŞI
160. Cimitirul vechi. Pe suprafaţa terasei inferioare a Prutului, în jurul vechiului
cimitir din sectorul estic al satului, s-au adunat resturi ceramice lucrate la roată, din pastă cu
microprundişuri, datând din secolele V-VI Cu prilejul cercetărilor întreprinse au fost
descoperite şi două cuptoare circulare de lut, distruse, din unul dintre ele provenind câteva
fragmente de amfore lucrate local, precum şi un vas întreg lucrat cu mâna şi altul lucrat la
roată datând din aceeaşi vreme (H. I, nr. 9).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 271-272, nr. 199
a, pl. CXLII/1, 6, 18, 22; CXLIII/4.
Materialul se află la I.A. Iaşi şi la M.I.M. Iaşi.
CERNEŞTI, COM. TODIRENI, JUD. BOTOŞANI
161, Siliştea. În vatra fostului sat Siliştea, pe pintenul cuprins între valea Sitnei şi
valea Co-zancei, pe dreapta şoselei Lunca-Todireni, în dreptul podului, s-au descoperit resturi
ceramice carac-teristice secolelor IX-X (H. V, nr. 7).
Cf. Al. Păunescu, P. Şadurschi şi V. Chirica, în R.A.B., p. 268.
Materialul se află la M.I. Botoşani.
CHILIŞOAIA (HILIŞOAIA), COM. DUMEŞTI, JUD. IAŞI
162. Fundătura. Pe versantul de est al dealului Chilişoaia, situat la circa 200 m. sud de
sat, spre şesul "Fundătura", s-au descoperit resturi ceramice datând din secolele VII-VIII (H.
III, nr. 61).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., I, 1984, p. 134, fig.24/6, 20.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
163. Siliştea. În marginea de nord-vest a satului, între satul Popeşti, pe terasa
"Siliştea" au fost găsite resturi ceramice datând din secolele VII-VIII (H. III, nr. 61) şi din
secolele IX-X (H. V, nr. 94).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., I, 1984, p. 134.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
CHIPEREŞTI, COM. ŢUŢORA, JUD. IAŞI
164. Confluenţa Jijia-Bahlui I. Pe o mică suprafaţă dreptunghiulară de pe poala nordestică a Dealului Doamnei, izolată pe terasa inferioară a Jijiei, aproape de confluenţa acesteia
cu Bahluiul, în stânga şoselei Iaşi - Ţuţora, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice din
secolele VIII-IX (H. IV, nr. 54), precum şi din secolele X-XI (H. VI, nr. 193).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 175, pl. CLIX/14,
16-19, 20-23; CLXI/1-7.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
165. Confluenţa Jijia-Bahlui II. Pe suprafaţa circulară a unui martor de eroziune
desprins din terasa inferioară de pe dreapta Jijiei, la nord de confluenţa ei cu Bahluiul, pe
poala nordică a Dealului Doamnei, s-au descoperit fragmente ceramice din secolele X-XI (H.
VI, nr. 193).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 175, pl. XVII/58; CLXI/10-19.
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Materialul se află la I.A. Iaşi.
166. La Ţăruş. La sud-vest de sat, la circa 300-400 m, în spatele Şcolii generale şi la
sud-sud-est de podul de fier de peste râul Jijia, pe terasa inferioară din partea dreaptă a Jijiei,
s-au descoperit resturi ceramice lucrate cu roata înceată, caracteristice secolelor VIII-IX (H.
IV, nr. 54).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., II, 1985, p. 437.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
CHIRCEŞTI, COM. MICLEŞTI, JUD. VASLUI
167. Corcoduş. În marginea de sud-sud-vest a satului, pe un promontoriu denumit
"Corco-duş", s-au identificat resturi ceramice din secolele V-VI (H. I, nr. 43), precum şi din
secolele IX-X (H. V, nr. 31).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 181.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
168. Dumbravă (La Moară). În marginea sud-estică a satului, pe locul denumit
"Dumbravă" sau "La Moară", s-au găsit fragmente ceramice caracteristice secolelor V-VI (H.
I, nr. 43), din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 82) şi X-XI (H. VI, nr. 63).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 77.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
169. Fântâna lui Vasile Alecu. În vatra satului, cartierul Chirceşti Vale-Pirieni, pe
stânga pâ-râului, în locul denumit "Fântâna lui Vasile Alecu", s-au găsit fragmente ceramice
aparţinând secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 82).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 181.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
170. Velniţă. În marginea de nord a satului, în punctul "Velniţă", au fost descoperite
resturi ceramice din secolele V-VI (H. I, nr. 43), din secolele VII-VIII (H. III, nr. 62) şi din
secolele IX-X (H. V, nr. 31).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 77.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
CIOCA-BOCA, COM. ŞCHEIA, JUD. IAŞI
171. Cioate. În marginea de nord a satului, pe o terasă medie, într-un loc situat lângă
moară şi la est de şoseaua Cioca-Boca - Hadâmbu, s-au descoperit numeroase fragmente
ceramice lucrate la roata înceată şi cu mâna, unele ornamentate cu striuri orizontale şi
vălurite, caracteristice secolelor IX-X (H. V, nr. 91).
Cf. A. Rusu, în C.I., XII-XIII, 1981-1982, p. 209, fig.4/11-12; 5/1-2, 5, 13; 23/2, 7-8,
10-11.
Materialul se află în colecţia şcolii din localitate.
CIOHORANI (CIHORENI), COM. MIROSLOVEŞTI, JUD. IAŞI
172. La şcoală. Pe locul unde s-a construit şcoala nouă şi în grădina acesteia s-au
descoperit câteva fragmente ceramice caracteristice secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 176).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., I, 1984, p. 243.
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Materialul se află în colecţia Şcolii generale Ciohorani.
CIORTEŞTI, COM. CIORTEŞTI, JUD. IAŞI
173. După Biserică. La circa 900 m. sud-est de biserica nouă a satului, în grădinile
aflate pe partea dreaptă a drumului, s-au descoperit fragmente ceramice lucrate cu roata,
ornamentate cu stri-uri orizontale şi vălurite, în asociere cu fragmente de amfore bizantine,
caracteristice secolelor X-XI (H. VI, nr. 210).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., II, 1985, p. 462.
Materialul se află în colecţia Casei Tineretului Iaşi.
174. Schitul Vechi. Cu prilejul săpării unui dren aflat în partea de sud-est a satului, la
cca. 1,5 km., pe valea pârâului Crasna, pe locul "Schitul Vechi" au fost descoperite
întâmplător mai multe res-turi ceramice lucrate cu mâna (de tip slav), din secolul al VI-lea (H.
II, nr. 35).
Cf. D. Gh. Teodor, în Interaktionen der mitteleuropäischen Slawen und andere
Ethnika im 6.-10. Jahrhundert, Nitra, 1984, p. 264, fig.2/6; V. Chirica, M. Tănăsachi, în
R.A.I., I, 1984, p. 75 (fig.24/8-10, 21); C. Iconomu, în Arh.Mold., XIV, 1991, p. 109-116.
Materialul se află la M.I.M. Iaşi.
CIULINEŞTI, COM. PROBOTA, JUD. IAŞI.
175. La Baltă. Pe şesul Pruteţului, în marginea sud-estică a satului, la cca. 100 m.
distanţă de şosea, la locul denumit "La Baltă", prin săparea unui şanţ de drenaj, s-au scos
câteva fragmente de vase lucrate cu mâna din pastă grosieră, caracteristice secolelor VI-VII
(H. II, nr. 30).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 271, nr. 198 b.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
CIURBEŞTI, COM. MIROSLAVA, JUD. IAŞI.
176. La iaz. În dreptul unor mameloane aplatizate, pe şesul de la limita nordică a
fostului iaz şi la cca. 500 m. sud de sat, în săpătura unui şanţ de drenaj, s-au descoperit mai
multe fragmente ce-ramice lucrate cu mâna, datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 58).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 176, pl. XX, 9.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
CIUREA, COM. CIUREA, JUD. IAŞI
177. Dealul Cetăţuia. pe poala vestică a dealului Cetăţuia, în faţa Fabricii de
cherestea, deasupra mameloanelor de lângă şesul Sturzoaiei, s-au descoperit fragmente
ceramice lucrate cu mâna şi la roata înceată, datând din secolele VII-VIII (H. III, nr. 22).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 176-177, pl.
XX/34, 39.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
178. Movila lui Ştefan Vodă. Pe terasa inferioară a pârâului Nicolina, în dreptul vechii
iezături din faţa satului Hlincea, pe ogoarele din jurul "Movilei lui Ştefan Vodă", s-au găsit
fragmente ceramice lucrate cu mâna provenite din oale cu marginea ornamentată cu alveole,
caracteristice secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 56).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 177, pl. XXI/7-8.
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Materialul se află la I.A. Iaşi.
179. Zane. În jurul cimitirul din sud-estul localităţii Zane, s-au descoperit câteva
fragmente ceramice lucrate cu mâna şi la roata înceată, datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr.
56).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 177-178, pl.
XXII/26.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
180. Botul Chihanului. La cca. 1,5 km. sud de staţia C.F.R. Ciurea, pe locul denumit
"Botul Chihanului", situat în marginea nordică a Dealului lui Vodă, între şesul Tinoasa şi
marginea nord-estică a satului Lunca Ciurei, s-au descoperit cu ocazia sondajului efectuat în
aşezarea La Tene II, de pe acelaşi loc, câteva fragmente ceramice lucrate cu mâna şi
ornamentate pe buză cu alveole, datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 56).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharria, Aşezări..., p. 178.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
CLEJA, COM. CLEJA, JUD. BACĂU
181. Vatra satului. Cu prilejul unor lucrări agricole întreprinse de un sătean, acesta a
găsit depus între nişte pietre un tezaur compus din 38 monede de bronz şi una de argint,
bizantine, emi-siune de la împăraţii: Leon V şi Constantin, Mihail II, Teofil, Teofil al II-lea,
Teofil Mihail II, Constantin, Leon al VI-lea, Constantin VII şi Zoe şi Roman I şi Vasile I (H.
VI, nr. 57).
Cf. I. Dimian, în S.C.N., I, 1957, p. 198-199; C. Preda, în S.C.I.V., 23, 1972, 3, p. 399.
COADA STÂNCII, COM. BOSIA, JUD. IAŞI
182. Dealul Zăvoiului. Pe panta dinspre vest a Dealului Zăvoiului, între pârâul
Bulgarilor şi Dealul Cotului s-au descoperit fragmente ceramice aparţinând secolului al V-lea
(H. I, nr. 88).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 272; V. Chirica,
M. Tănăsachi, în R.A.I., I, 1984, p. 62.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
COBÂLA, COM. ŞENDRICENI, JUD. BOTOŞANI
183. La Cariere. În cariera de piatră de lângă iazul satului, în apropierea cetăţuiei de
pământ de pe Dealul Viei, aflată la cca. 3 km. vest de sat, s-au descoperit fragmente ceramice
datând din secolele VIII-IX. Aceste urme ar putea fi puse în legătură şi cu cetăţuia de pământ
amintită, care este posibil să dateze din aceeaşi vreme (H. IV, nr. 12).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 234, nr. 103 d.
Materialul se află la M.I. Botoşani.
COCIU, COM. MOTOŞENI, JUD. BACĂU
184. Marginea de vest a satului. La circa 300 m. de marginea de vest a satului, pe
pantele unui pinten de deal, au fost descoperite resturi ceramice datând din secolele IX-X (H.
V, nr. 99).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 74.
Materialul se află la M.I. Bacău.
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185. Sud-estul satului. În partea de sud-est a satului, pe pantele dealului şi în grădinile
lo-cuitorilor din această zonă au fost descoperite numeroase resturi ceramice, împreună cu
câteva unelte din fier (topoare, cosoare, vârfuri de săgeţi, împungătoare, fusaiole, pietre de
ascuţit etc.), da-tând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 178).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, p. 74, fig.14/2-4, 6-7; 12/1, 4, 8-9, 13.
Materialul se află la M.I. Bacău.
CODRENI, COM. ROŞIEŞTI, JUD. VASLUI
186. Vatra satului. În sectorul nordic din vatra satului, în uşoară pantă, au fost
descoperite fragmente ceramice lucrate cu mâna din secolele VI-VII (H. II, nr. 109), precum
şi la roata înceată, decorate cu striuri orizontale vălurite şi cu alveole, datând din secolele
VIII-IX (H. IV, nr. 119).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 289.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
COGEASCA, COM. LEŢCANI, JUD. IAŞI
187. La moară (Dealul Ruşilor). La 0,5 km. est de sat, pe panta dinspre fostul iaz
Cogeasca, pe locul denumit "La Moară pe Dealul Ruşilor", s-au descoperit fragmente
ceramice din secolele X-XI (H. VI, nr. 35).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 180.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
188. Fântâna Lungului. Pe panta sud-estică a Dealului Crucii, aproape de locul
denumit "Fân-tâna Lungului", mai înalt cu cca. 100 m. faţă de şesul Bahluiului din apropiere,
s-au găsit fragmente ceramice, caracteristice secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 60).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 180, pl. XXX, 20.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
COLONEŞTI, COM. COLONEŞTI, JUD. BACĂU
189. Vatra satului. În vatra satului, în partea sa de nord, pe valea pârâului Valea lui
Matei au fost descoperite fragmente ceramice datând din secolele V-VI (H. I, nr. 96), precum
şi din secolele VII-VIII (H. III, nr. 73).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 74.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
COMARNA, COM. COMARNA, JUD. IAŞI
190. Pădurea Musteaţă. La circa 2 km. nord-vest de sat, în dreptul cantonului silvic, sau des-coperit resturi ceramice caracteristice secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 174).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., I, 1984, p. 88.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
COMĂNEŞTI, COM. CAVADINEŞTI, JUD. GALAŢI
191. La Izvoare (Deasupra Izvoarelor). În apropiere de râpa dealului "La Izvoare", pe
o pantă ce coboară către apa Horincea, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice lucrate
cu mâna, datând din secolele VI-VII (H. II, nr. 110), precum şi la roata înceată sau rapidă,
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datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 162) sau secolele X-XI (H. VI, nr. 157). Tot de aici
provin şi câteva săgeţi din fier, caracteristice pentru secolele X-XI.
Cf. M. Petrescu-Dîmboviţa, în Dacia, VII-VIII, 1941, p. 437, fig.9/8; G. Coman, în
S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 92, fig.16/6.
Materialul se află la I.A. Bucureşti şi la M.I. Vaslui.
COMĂNEŞTI, ORAŞ COMĂNEŞTI, JUD. BACĂU
192. Dealul Comăneştilor. În marginea nord-estică a oraşului, pe pantele Dealului
Comă-neştilor din apropierea bisericii, au fost descoperite câteva fragmente ceramice lucrate
cu mâna da-tând din secolele VI-VII, precum şi o monedă bizantină de aramă, emisiune de la
Focas (H. II, nr. 50).
Cf. D. Gh. Teodor, în S.C.I.V., 21, 1970, 1, p. 192, nota 90; idem, Teritoriul estcarpatic..., Iaşi, p. 23, fig.16/6.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
193. Podei. În marginea sud-vestică a oraşului, pe terasa înălţată din partea stângă a
râului Trotuş, în cartierul Podei, a fost descoperită o monedă de aramă, emisiune de la
Heraclius (H. II, nr. 50).
Cf. D. Gh. Teodor, în S.C.I.V., 21, 1970, 1, p. 192, nota 90; idem, Teritoriul estcarpatic..., Iaşi; p. 23, fig.16/7).
Moneda se află la I.A. Iaşi.
CONŢEŞTI, COM. VALEA SEACĂ, JUD. IAŞI
194. Dealul Ruja. La sud-est de sat, pe pantele sudice ale dealului Ruja, au fost
descoperite fragmente ceramice lucrate cu mâna, din secolele VI-VII (H. II, nr. 27) şi cu roata
înceată, datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 44).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 285, nr. 288 d.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
195. Ţintirim. Pe panta stângă a pârâului Conţasca, la circa 500 m. spre est de
marginea sudică a satului, pe locul "Ţintirim", s-au descoperit resturi de amfore romanobizantine datând din secolele VI-VII (H. II, nr. 27).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., II, 1985, p. 442.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
COPĂCEANA, COM. FĂLCIU, JUD. VASLUI
196. Vatra satului. În vatra satului, în partea sa de sud-est, pe dreapta pârâului, s-au
des-coperit fragmente ceramice provenind de la oale lucrate la roata înceată, ornamentate cu
incizii vă-lurite. Materialul datează din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 133). Alte resturi aparţin
secolelor X-XI (H. VI, nr. 198).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., 1979, p. 78.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
COPĂCENI, COM. RUGINEŞTI, JUD. VRANCEA
197. Vatra satului. În toamna anului 1974, unul din foştii elevi ai şcolii din localitate a
descoperit, în pietrişul drumului, care uneşte şcoala cu satul Copăceşti, un cercel de argint,
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lucrat prin turnare şi ornamentat cu granule, de provenienţă romano-bizantină, datând din
secolul al VII-lea (H. II, nr. 132).
Cf. A. Paragină, în S.C.I.V.A, 33, 1982, 1, p. 138-139.
Cercelul se află la M.I. Focşani.
CORLĂTENI, COM. CORLĂTENI, JUD. BOTOŞANI
198. Dealul Cetăţii. Pe culmea dealului Cetăţii, aflat la circa 1,5 km. est de sat, unde
se află o cetate de pământ, cu prilejul unor săpături arheologice au fost descoperite şi resturi
ceramice datând din secolele V-VI , dintre care se remarcă un vas lucrat la roată ornamentat
cu striuri paralele (H. I, nr. 3).
Cf. D. Gh. Teodor şi colaboratorii, în S.C.I.V., 4, 1953, 1-2, p. 390, 402.
Materialul se află la M.I. Botoşani.
CORNĂŢEL, COM. URECHEŞTI, JUD. BACĂU
199. Marginea de sud-vest a satului. În marginea de sud-vest a satului, pe pantele
dealului din apropiere, s-au descoperit fragmente ceramice lucrate la roată ornamentate cu
striuri orizontale şi vălurite, împreună cu un brăzdar de plug, din fier, datând din secolele XXI (H. VI, nr. 197).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 73, fig.10/2.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
CORNI, COM. CORNI, JUD. BOTOŞANI
200. La Cetăţuie. Pe valea pârâului Miletin-Chirivoaia, la circa 3,5 km. est de sat, pe
un mar-tor de eroziune de formă cvasipentagonală, înalt de circa 6-8 m. faţă de albia pârâului,
se află o for-tificaţie constituită dintr-un val de apărare, care înconjoară aproape întreg
platoul. Pe limba de pământ ce leagă cetăţuia de panta lină a dealului Dubas se află un şanţ de
apărare. Cetăţuia, după frag-mentele ceramice descoperite în interiorul ei, pare să dateze din
secolele X-XI (H. VI, nr. 13).
Cf. Al. Păunescu, P. Şadurschi şi V. Chirica, în R.A.B., p. 83.
Materialul se află la M.I. Botoşani.
201. Teritoriul comunei. Într-un loc neprecizat s-a descoperit întâmplător, prin anii
1969-1971, o monedă bizantină de la Justin II, datând din anii 570-571 (H. II, nr. 11).
Cf. D. Gh. Teodor, în S.C.I.V., 21, 1970, 1, p. 192; B. Mitrea, în S.C.I.V., 23, 1972, 1,
p. 143 şi 146.
Moneda se află la M.I. Botoşani.
COROIEŞTI, COM. BOGDĂNIŢA, JUD. VASLUI
202. Vatra satului. Pe interfluviul format de pârâul Bogdana şi pârâul Bogdăniţa, chiar
în jurul magazinului sătesc, s-a descoperit o locuinţă-bordei (săpată întâmplător) din care s-au
adunat frag-mente ceramice lucrate la roată şi cu mâna, precum şi un fragment de cazan din
bronz, toate carac-teristice secolelor V-VI (H. I, nr. 45). De asemenea, s-au descoperit resturi
ceramice aparţinând secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 102) şi secolelor X-XI (H. VI, nr. 124).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 85.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
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COROIEŞTII DE SUS, COM. COROIEŞTI, JUD. VASLUI
203. Marginea de nord a satului. Pe stânga pârâului Pereschivul Mic, în marginea de
nord a satului Coroieştii de Jos, la 200 m. de podul de peste pârâu, s-au descoperit resturi
ceramice datând din secolele VI-VII (H. II, nr. 77), secolele VIII-IX (H. IV, nr. 103) şi
secolele X-XI (H. VI, nr. 122).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 94.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
204. Pereschivul Mic. În marginea sudică a satului, pe dreapta pârâului Pereschivul
Mic, s-au descoperit resturi ceramice aparţinând secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 103).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 93.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
COROTENI, COM. SLOBOZIA BRADULUI, JUD. VRANCEA
205. Vatra satului. Cu prilejul unor săpături de salvare din jurul fostului sediu al
C.A.P. au fost scoase la iveală trei locuinţe bordei prevăzute cu vetre construite din piatră, din
care s-au recoltat numeroase resturi ceramice lucrate la roată şi cu mâna, unelte din fier, os şi
lut, datând din secolele VI-VII (H. II, nr. 139).
Cf. V. Bobi, în Vrancea - Studii şi comunicări, IV, 1981, p. 107.
Materialul se află la M.I. Focşani.
COSÂŢENI, COM. BRĂHĂŞEŞTI, JUD. GALAŢI
206. Nordul satului. În marginea de nord a satului, pe pantele dealului din apropiere,
au fost descoperite fragmente ceramice ornamentate cu linii orizontale, vălurite şi cu alveole,
caracteristice secolelor IX-X (H. V, nr. 76).
Cf. M. Brudiu, în Materiale, IX, 1970, p. 518, fig.7/4-5, 9; 9/7-8.
Materialul se află la M.I. Galaţi.
COSTEŞTI, COM. COSTEŞTI, JUD. VASLUI
207. Biserica Veche. În jurul bisericii vechi din centrul satului şi a podului din
apropiere s-au descoperit urme ceramice lucrate cu roata şi cu mâna aparţinând secolelor VVI (H. I, nr. 44), VII-VIII (H. III, nr. 36) şi X-XI (H. VI, nr. 87).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 96.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
208. Ferma de bovine. La cca. 3 km. est de sat şi 600 m. nord de ferma de bovine, pe
dreapta râului Bârlad şi la 1 km. vest de gara C.F.R. Crasna, în locul unde şoseaua Crasna Bârlad face un unghi pronunţat, s-au descoperit resturi ceramice din secolele V-VI (H. I, nr.
44), VI-VII (H. II, nr. 75), VIII-IX (H. IV, nr. 98) şi X-XI (H. VI, nr. 87).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 96.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
209 Ghilahoi. Pe punctul de confluenţă al pârâului Ghilahoi cu râul Bârlad, pe dreapta
ulti-mului, s-au descoperit resturi ceramice din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 98).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 96.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
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210. Grădina lui Cărare. În marginea de nord-est a satului, pe un teren cu izvoare şi
alunecări de straturi, în jurul grădinii lui V. Cărare s-au descoperit resturi ceramice din
secolele V-VI (H. I, nr. 44).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 96.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
211. Grădina lui Popica. În vatra de nord-est a satului, în malul din poarta locuitorului
Gh. Po-pica (la 4 m. de fântână), a apărut un bordei cu cuptor construit din pietre şi resturi
ceramice din seco-lele IX-X (H. V, nr. 43).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 96.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
212. Vatra satului. În partea de nord a vetrei satului, s-au identificat resturi ceramice
lucrate la roată şi cu mâna, datând din secolele V-VI (H. I, nr. 44), precum şi din secolele XXI (H. VI, nr. 87).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 95.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
COSTEŞTI, COM. TÂRGU-FRUMOS, JUD. IAŞI
213. Vatra satului. Cu ocazia săpării în 1960 a unei pivniţe din grădina casei sale,
locuitorul Vasile Grigore a descoperit trei matriţe din corn şi os, şi un "poinçon" din os,
necesare prelucrării, în tehnica presării, a unor obiecte de podoabă. Pe suprafaţele
dreptunghiulare ale matriţelor sunt inci-zate modele de aplici, butoni, cercei semilunari cu
pandantiv stelat, precum şi figurile schematizate a trei personaje (probabil sfinţi) şi a unei
căprioare. Împreună cu aceste matriţe a fost descoperite şi câteva foiţe din aramă (aur ?),
astăzi pierdute. Condiţiile descoperirii au fost greu de precizat, dar este sigur că aceste piese
alcătuiau atelierul unui meşteşugar local. Pe baza analogiilor desenelor incizate pe matriţe,
descoperirea a putut fi datată în secolele VII-VIII (H. III, nr. 25).
Cf. D. Gh. Teodor, în S.C.I.V., 21, 1970, 1, p. 102-106, fig.3, 4 şi 5; idem,
Romanitatea carpato-dunăreană şi Bizanţul în secolele V-XI , Iaşi, 1981, p. 32, fig.11.
Obiectele se află în colecţia medicului T. Diaconescu din Paşcani-Iaşi.
COSTIŞA, COM. FRĂTĂUŢII-VECHI, JUD. SUCEAVA
214. La Mitoc. Pe partea stângă a pârâului Climăuţi, pe terasa sa inferioară, la circa 1
km. înspre nord, la grajdurile vechi ale hergheliei, s-au descoperit resturi ceramice lucrate cu
roata şi cu mâna, datând din secolele V-VI (H. I, nr. 84).
Cercetare Em. Emandi, 1975.
Materialul se află la M.I. Suceava (inedit).
COŞCA, COM. IVĂNEŞTI, JUD. VASLUI
215. Vatra nordică a satului. În unghiul format de malul stâng al pârâului cu drumul
principal din vatra nordică a satului, s-au descoperit fragmente ceramice caracteristice
veacurilor VII-VIII (H. III, nr. 33).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 161.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
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COŞNA, COM. DORNA CÂNDRENILOR, JUD. SUCEAVA
216. Valea Catariga. Cu ocazia lucrării unui drum forestier în 1960 pe valea pârâului
Catariga, aflată la nord-vest de sat, s-a descoperit un mic depozit compus dintr-un cuţit din
fier pentru altoit via, un fragment de seceră din fier, un buzdugan, două scări de şa, cămăşi de
zale, un capăt de mâner de sabie din fier, precum şi un capac de cădelniţă din bronz, acestea
din urmă caracteristice secolelor X-XI (H. VI, nr. 16).
Depozitul datează din secolele XII-XIII, conţinând unele piese mai vechi.
Cf. Al. Vasilescu, în Studii şi Materiale-Suceava, I, 1969, p. 53, 60-61; D. Gh.
Teodor, în Dacia, IX, 1965, p. 329, nota 25; idem, în S.C.I.V., 21, 1970, p. 114, fig.7/1, 8/15.
Materialul se află la M.I. Suceava.
COTNARI, COM. COTNARI, JUD. IAŞI
217. Biserica catolică. În jurul bisericii catolice, aflată în partea de sud-est a satului,
au fost descoperite resturi ceramice datând din secolele X-XI (H. VI, nr. 19).
Cercetare D. Gh. Teodor, 1964.
Materialul se află la I.A. Iaşi (inedit).
COTU MORII, COM. POPRICANI, JUD. IAŞI
218. La Plopi. Între Popricani şi Cotu Morii, la 1,5 km. vest-sud-vest de sat, s-au
descoperit fragmente ceramice caracteristice secolelor VII-VIII (H. III, nr. 13).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., II, 1985, p. 323.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
219. La şanţ. În capătul de est a şanţului pentru protecţia pădurii, sub panta aflată la
cca. 700 m. nord-vest de sat, pe un promontoriu puţin mai înalt faţă de şesul Jijiei, s-au
descoperit fragmente ceramice lucrate cu mâna, datând din secolele VII-VIII (H. III, nr. 13).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 287, pl. CXLV,
15, 16.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
COVASNA, COM. COSTULENI, JUD. IAŞI
220. Curătură. Începând din marginea de sud-sud-est a satului, pe ambele maluri ale
pârâului Covasna, pe locul denumit "Curătură", s-au descoperit fragmente ceramice datând
din secolele X-XI (H. VI, nr. 43).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., I, 1984, p. 92.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
CRASNA, COM. ALBEŞTI, JUD. VASLUI
221. Crăciuneşti. În partea de nord-nord-est a satului, la cca. 200-300 m., în punctul
numit "Crăciuneşti", s-au găsit fragmente ceramice lucrate cu mâna din secolele VII-VIII (H.
III, nr. 42), precum şi resturi aparţinând secolelor X-XI (H. VI, nr. 182).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 289; idem, în R.A.V., p. 46.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
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222. Podul de şosea. La vest de gara C.F.R., pe dreapta râului Bârlad, la cca. 1 km. de
podul de şosea care traversează calea ferată Crasna - Bârlad, s-au descoperit fragmente
ceramice lucrate cu mâna, datând din secolele VI-VII (H. II, nr. 118).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 46.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
CREŢEŞTI, COM. CREŢEŞTI, JUD. VASLUI
223. Est de sat. În partea de est a satului, în jurul locuinţei locuitorului Dionisie Popa,
au fost descoperite resturi ceramice din secolele V-VI (H. I, nr. 75), VIII-IX , (H. IV, nr. 89)
şi din secolele X-XI (H. VI, nr. 76).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 289; idem, în R.A.V., p. 98.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
224. Staţia C.F.R. Lângă staţia C.F.R. Creţeşti, pe pantele din imediata apropiere, au
fost gă-site resturi ceramice din secolele VI-VII (H. II, nr. 100) şi din secolele X-XI (H. VI,
nr. 76).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 289; idem, în R.A.V., p. 99.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
225. Valea Găiţoaiei. La sud de sat, pe stânga râului Lohan, în punctul denumit
"Valea Găi-ţoaiei" s-au descoperit fragmente ceramice datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr.
89) şi din secolele X-XI (H. VI, nr. 76).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 99.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
CRIVEŞTI, COM. STRUNGA, JUD. IAŞI
226. La Hârtop spre Budăi. În partea dreaptă a drumului care duce la Criveşti spre
Movileni, la vest de carierele de piatră, pe locul denumit "Hârtop", din marginea pârâului
Criva, s-au descoperit resturi ceramice lucrate cu mâna şi cu roata înceată, caracteristice
secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 63).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 185, pl. XXXV/6,
9, 18; CLXIV/14.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
CUCA, COM. CUCA, JUD. GALAŢI
227. Râpa Roşie. Pe panta înclinată situată deasupra Râpii Roşii, aflată între marginea
satului şi movila "Arcari" de pe platoul aflat la est de localitate, s-au descoperit resturi
ceramice lucrate cu roata, datând din secolul al X-lea (H. VI, nr. 169).
Cf. M. Brudiu, în Danubius, VIII-IX , 1979, p. 159.
Materialul se află la M.I. Galaţi.
CUCORĂNI, COM. MIHAI EMINESCU, JUD. BOTOŞANI
228. Cier. În partea de nord-vest a satului pe dreapta şoselei Botoşani-Suceava, la cca.
200-300 m. de Staţiunea Experimentală Agricolă Cucorăni, în punctul "Cier", pe un podiş
dominant cu pan-te abrupte, spre satul Cerviceşti, s-au descoperit numeroase fragmente
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ceramice lucrate cu mâna şi resturi de vetre construite din piatră (distruse de o arătură
adâncă), datând din secolele VI-VII (H. II, nr. 3).
Cf. D. Gh. Teodor, în Din trecutul judeţului Botoşani, I, 1974, p. 102-103.
Materialul se află la M.I. Botoşani.
229. Medeleni. La nord-est de sat, cca. 3 km. pe panta nord-estică a dealului numit
"Mede-leni" din marginea vestică a iazului Loeşti, cu ocazia săpăturilor arheologice
sistematice întreprinse în aşezarea La Tene II, de pe acelaşi loc, au fost descoperite 5 locuinţe
bordei de formă rectangulară, prevăzute cu câte o sobă construită din pietre şi lut. În interiorul
locuinţelor au fost descoperite câteva unelte din os, piatră, fier şi lut, precum şi numeroase
fragmente ceramice lucrate cu mâna, datând din secolele VI-VII. Tot în această aşezare au
fost descoperite şi două cuptoare pentru copt pâine. De asemenea, întâmplător, pe acelaşi loc
a fost descoperită o monedă de aramă de la Justin II (574-579) precum şi un pieptene bilateral
de os, ornamentat cu motive geometrice, datând din secolele VI-VII (H. II, nr. 3).
Cf. Silvia Teodor, Săpăturile de la Cucorăni-Botoşani, în Arh.Mold., VIII, 1975, p.
150-155; D. Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI , Iaşi, 1978, p. 20, 23,
fig.8/5; 16/5.
Materialul se află la M.I. Botoşani.
CUDALBI, COM. CUDALBI, JUD. GALAŢI
230. Nord de comună. Cu ocazia unor lucrări agricole, un locuitor din comună a
descoperit în 1971 un tezaur alcătuit din 28 monede bizantine, emisiuni de la Anastasius şi
Justin I (H. II, nr. 123).
Cf. I. Dimian, în S.C.N., I, 1957, p. 190-191.
CURTENI, COM. OLTENEŞTI, JUD. VASLUI
231. Sud-est de sat. În marginea de sud-est a satului, în ravenele formate de torenţi,
aflate în pantă către calea ferată, au fost descoperite resturi ceramice lucrate la roată, din
secolele VI-VII (H. II, nr. 104), secolele VIII-IX (H. IV, nr. 108) şi secolele X-XI (H. VI, nr.
145).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 289.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
CURTEŞTI, COM. SUBURBANĂ BOTOŞANI, JUD. BOTOŞANI
232. Vatra satului. Pe platoul din vatra satului, înalt de circa 15-20 m. faţă de pârâu, în
grădinile unor locuitori, s-au descoperit câteva fragmente ceramice aparţinând probabil
secolelor V-VI (H. I, nr. 5) şi secolelor VI-VII (H. II, nr. 9).
Cf. Al. Păunescu, P. Şadurschi şi V. Chirica, în R.A.B., p. 53.
Materialul se află la M.I. Botoşani.
CUZA-VODĂ, COM. POPRICANI, JUD. IAŞI
233. Valea Şipoţelului. La 1 km. nord de pădurea Cârlig şi 2 km. în amonte pe valea
Şipo-ţelului (afluent al râului Neagra), în jurul izvoarelor de la poalele pantei, s-au descoperit
fragmente ceramice lucrate cu mâna şi la roata înceată, ornamentate cu striuri orizontale şi
vălurite, datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 42).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 187.
76

REPERTORIU

Materialul se află la I.A. Iaşi.
DAGÂŢA, COM. DAGÂŢA, JUD. IAŞI
234. Dealul Ţintirim. Pe pantele de sud-sud-est a dealului Ţintirim, aflat la circa 1 km.
sud-sud-est de sat, între acesta şi calea ferată, s-au găsit fragmente ceramice caracteristice
secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 177), precum şi din secolele X-XI (H. VI, nr. 196).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., I, 1984, p. 118, fig. 25/9, 27/14.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
DANCU, COM. HOLBOCA, JUD. IAŞI
235. Iazul lui Chiriţă. La 1 km. nord-vest de sat, pe valea pârâului Lunga, pe un
promontoriu al terasei inferioare a Bahluiului, situat la sud-vestul dealului Podişul lui Chiriţă,
în apropierea fostului iaz, s-au descoperit fragmente ceramice din secolele VIII-IX (H. IV, nr.
51).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 187.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
DARABANI, ORAŞ DARABANI, JUD. BOTOŞANI
236. Iazul Bălăşescu. Pe panta uşor înclinată dintre coada iazului denumit "Bălăşescu"
din cartierul Căbăceni, s-au descoperit fragmente ceramice din secolele X-XI precum şi
fragmente de "vetre portative" din aceeaşi vreme (H. VI, nr. 3).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 286, nr. 230 b.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
DAVIDENI, COM. ŢIBUCANI, JUD. NEAMŢ
237. La Curte. În marginea de nord a satului, pe locul numit "La Curte", pe o terasă
din dreapta râului Moldova, a fost efectuat în 1978 un sondaj arheologic, cu prilejul căruia au
fost scoase la iveală fragmente ceramice datând din secolele VI-VII (H. II, nr. 43).
Cf. I. Mitrea, în Carpica, XII, 1980, p. 132.
Materialul se află la M.I. Bacău.
238. La Izvoare-Spieşti. Pe terasa inferioară din dreapta râului Moldova, în punctul
"La Izvoare-Spieşti", aflat la circa 1,5 km. de şoseaua Tg.Neamţ - Piatra Neamţ, s-a
identificat o aşezare datând din secolele V-VII. În 1969-1990 aici au fost întreprinse săpături
arheologice sistematice, descoperindu-se 40 locuinţe-bordei prevăzute cu sobe construite din
piatră şi cuptoare de lut. În inte-riorul acestora sau în stratul de cultură a fost descoperită
ceramică lucrată cu mâna şi la roată de factură autohtonă şi slavă, diferite obiecte din os, lut,
piatră şi metale, dintre care amintim în mod deosebit trei fibule, una din bronz şi două din
fier, de tip romano-bizantin, o cruciuliţă-pandantiv, din bronz, un pieptene de os cu teacă,
precum şi un tipar de gresie pentru turnat bijuterii (H. I, nr. 22; H. II, nr. 43).
Cf. I. Mitrea, în Mem.Antiq., II, 1972, p. 345-366; idem, în S.C.I.V., 24, 1973, 4, p.
664-665, fig.1/2; idem, în Mem.Antiq., VI-VII (1974-1976), 1981, p. 65-92 şi figurile.
Materialul se află la M.I. Bacău.
DĂLHĂUŢI, COM. CÂRLIGELE, JUD. VRANCEA
239. Via "Ferhat". În partea de nord-vest a satului, la circa 2 km. de râul Milcov, pe
locul "Ferhat", au fost descoperite resturi ceramice datând din secolele X-XI (H. VI, nr. 217).
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Cercetare V. Bobi, A. Paragină, 1977.
Materialul se află la M.I. Focşani (inedit).
DĂNEŞTI, COM. GIROV, JUD. NEAMŢ
240. Pârâul Rusului. La circa 800 m. de intersecţia şoselei Girov - Dochia cu Pârâul
Rusului, pe partea dreaptă a apei, s-au descoperit în 1987 resturile unei aşezări datând din
secolele V-VI (H. I, nr. 125).
Cf. Gh. Dumitroaia, Mem.Antiq., XVIII, 1992, p. 289.
Materialul se află la M.I. Piatra Neamţ.
DĂNEŞTI, COM. DĂNEŞTI, JUD. VASLUI
241. La Islaz. Pe suprafaţa imaşului deranjată de alunecări, la 500 m. sud de sat, pe
locul denumit "La Islaz", pe vatra unui iaz vechi, s-a identificat resturi ceramice datând din
secolele IX-X. În 1958 s-a întreprins aici un sondaj, identificându-se urmele a două cuptoare,
probabil pentru ars ceramica. Din interiorul lor şi din stratul de cultură au fost adunate
numeroase fragmente ceramice (un vas întregibil) lucrate cu mâna şi la roata înceată, decorate
cu linii orizontale vălurite şi alveole, pre-cum şi fragmente ceramice din pastă fină cenuşienisipoasă de calitate superioară. În afară de ce-ramică au fost descoperite fusaiole,
împungătoare de os, fragmente de cuţitaşe din fier, precum şi un pandantiv cordiform din
metal alb şi o aplică semisferică din bronz (H. V, nr. 33).
Cf. M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, în Materiale, VIII, 1962, p. 47 şi urm.; N.
Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 319, nr. 335, d.
Materialul se află la I.A. Iaşi şi M.N.I.R. Bucureşti.
242. Iazul Buragăi. La cca. 200 m. nord-vest de Iazul Buragăi, din partea de sud a
comunei, au fost descoperite fragmente ceramice din secolele IX-X, precum şi o fusaiolă din
ardezie roşie de tip Ovruci, din aceeaşi vreme (H. V, nr. 33).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 319, nr. 335, f.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
243. La Meri. La cca. 250 m. nord-est de Iazul Buragăi, pe versantul sud-estic al
dealului Zarea Răşcanilor, în locul denumit "La Meri", s-au descoperit fragmentele ceramice
caracteristice secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 76).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 320-321, nr. 335,
g.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
244. La Tufari. Pe partea stângă a Văii Fundătura, la cca. 700 m. nord de sat şi cca.
100 m. vest de locul numit "La Tufari", de pe marginea unui pârâu, s-au descoperit fragmente
ceramice lu-crate cu mâna şi la roată, caracteristice secolelor V-VI (H. I, nr. 37).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 320, nr. 335, h.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
245. Zlătăreşti. Pe botul dealului Zlătăreşti, cuprins în interfluviul format de pârâul
Dăneştilor dinspre vest şi pârâul Fântâna Floarei dinspre est, la cca. 3 km. sud-est de sat, s-au
descoperit frag-mente ceramice din secolele V-VI (H. I, nr. 37), precum şi din secolele VIIIIX (H. IV, nr. 76). Pe acelaşi loc, întâmplător, în 1965 a fost descoperit şi un mormânt de
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inhumaţie, orientat vest-est, care avea ca inventar o cataramă fragmentară din bronz de tip
"Sucidava" (H. II, nr. 185).
Informaţii C. Buraga.
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 320, nr. 335, e.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
DEALUL, COM. ZVORIŞTEA, JUD. SUCEAVA
246. Pârâul Leahu. În malurile pârâului Leahu, la marginea sud-estică a satului, s-au
des-coperit două gropi de bordeie, secţionate de râpă, pe fundul cărora se aflau lipituri şi
pietre arse, precum şi oase de animale. De aici provin şi câteva fragmente ceramice lucrate cu
mâna datând din secolele VI-VII (H. II, nr. 13).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 299, nr. 269 A.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
DELENI, COM. DELENI, JUD. IAŞI
247. La Şcoală. În vatra satului, îndeosebi la nord-est de Şcoala generală, pe un teren
în pantă orientat nord-est, prezentând numeroase alunecări, au fost descoperite resturi
ceramice apar-ţinând secolelor V-VI (H. I, nr. 89).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., I, 1984, p. 122.
Materialul se află în colecţia Şcolii generale Deleni.
DELEŞTI, COM. DELEŞTI, JUD. VASLUI
248. Valea lui Coni. În jurul unor puternice izvoare de la obârşia Văii lui Coni, la
circa 1 km. nord-est de sat, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice datând din secolele
V-VI (H. I, nr. 48) şi X-XI (H. VI, nr. 73).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 108.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
DERSCA, COM. DERSCA, JUD. BOTOŞANI
249. La Pisc. La circa 700-800 m. nord-est de comună, pe un promontoriu înalt cu
pante abrupte numit "La Pisc", s-a identificat o aşezare întărită prevăzută cu trei valuri şi
şanţuri de apărare pe calea de acces şi cu un val lateral. În partea de est o anumită porţiune de
cetăţuie şi din valul ei lateral au suferit alunecări de teren.
Cu prilejul săpăturilor arheologice întreprinse au fost secţionate valurile şi şanţurile
trans-versale şi laterale, s-au descoperit elemente din structura lor, din care s-au scos la iveală
numeroase resturi ceramice, unelte şi arme din fier, lut, os şi piatră, caracteristice secolelor
IX-XI (H. V, nr. 3) (H. VI, nr. 4).
Resturi ceramice din aceeaşi vreme au fost descoperite şi pe pantele dinspre sud-vest
ale cetăţuii.
Cf. D. Gh. Teodor, în Slovenska Archeologia, XXVI, 1978, 1, p. 69-76, fig.4; 5/4.
Materialul se află la M.I. Botoşani şi parţial la I.A. Iaşi.
250. La Prisacă. La circa 1 km. est de sat, pe un platou înalt aflat pe stânga pârâului
Prisaca, în apropierea locului numit Gârla Morii, s-au descoperit fragmente ceramice datând
din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 9).
79

DAN GH. TEODOR - DESCOPERIRI

Cf. Al. Păunescu, P. Şadurschi şi V. Chirica, în R.A.B., p. 108.
Materialul se află la M.I. Botoşani.
251. Strejanca. La circa 800 m. de sat (cartierul Bodrogani), pe panta dealului de pe
malul stâng al pârâului Buhaiu, pe locul "Strejanca", s-au descoperit resturi ceramice datând
din secolele IX-X (H. V, nr. 3).
Cf. Al. Păunescu, P. Şadurschi şi V. Chirica, în R.A.B., p. 108.
Materialul se află la M.I. Botoşani.
DIMITRIE CANTEMIR, COM. DIMITRIE CANTEMIR, JUD. VASLUI
252. Vatra satului. În sectorul de nord-vest al vetrei satului au fost descoperite
fragmente ceramice ornamentate cu striuri vălurite şi orizontale, caracteristice secolelor X-XI
(H. VI, nr. 91).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 289.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
DODEŞTI, COM. VIIŞOARA, JUD. VASLUI
253. Călugăreasca. În vatra satului, pe terenul de sport din faţa şcolii, aflat pe malul
drept al pârâului Şipote, prin cercetările arheologice întreprinse între anii 1967-1974, s-au
dezvelit 14 locuinţe adâncite, de formă rectangulară, prevăzute cu o vatră construită din pietre
în colţul de nord-est. Unele din acestea aveau în colţuri şi pe mijlocul laturilor gropi de la
parii care susţineau acoperişul. De ase-menea, a mai fost descoperită o locuinţă de suprafaţă,
precum şi patru cuptoare circulare cu boltă pentru copt pâine, unul din ele prevăzut cu o vatră
portativă. În interiorul complexelor de locuire au fost descoperite vase întregi şi fragmentare
lucrate cu mâna, dar îndeosebi la roată, ornamentate cu linii orizontale şi vălurite, precum şi
numeroase unelte (seceră, cosor, cuţite, foarfeci, dălţi, străpun-gătoare, fusaiole, tipare,
creuzete, catarame etc.) din fier, bronz, os, lut şi piatră. De asemenea, au fost descoperite şi
câteva obiecte vestimentare şi de podoabă (cruciuliţe, butoni, brăţări, aplice etc.). Un deosebit
interes prezintă bordeiul nr. 15, care a fost utilizat ca atelier pentru prelucrarea metalelor,
întrucât avea în unul din colţuri un cuptor special amenajat pentru prelucrarea fierului.
Bordeiul, de o construcţie specială, a fost distrus printr-un violent incendiu, şi, deşi a fost
intenţionat părăsit, în inte-rior s-au găsit numeroase "lupe" din fier. Întregul material recoltat
din complexele de locuire amintite, prin caracteristicile sale, aparţin secolelor VIII-IX (H. IV,
nr. 117).
Cf. D. Gh. Teodor, Continuitatea populaţiei autohtone la est de Carpaţi. Aşezările din
secolele VI-XI de la Dodeşti-Vaslui, Iaşi, 1984, p. 49-106.
Materialul se află la I.A. Iaşi şi parţial la M.N.I.R. Bucureşti.
254. Şipot. În vatra satului, în podinele delimitate de numeroase izvoare care au tăiat
văi adânci şi înguste, la locul denumit "Şipot", aflat în apropierea perimetrului gospodăriei
cetăţeanului V. Năstase, prin săpături arheologice sistematice, s-au descoperit 16 locuinţe
adâncite, de formă rectan-gulară, prevăzute cu vetre construite din piatră. Deosebit de
interesantă este în acest loc succesiunea stratigrafică a unor nivele surprinse prin
suprapunerea a a trei bordeie din secolele VI-VII, secolele IX-X şi secolele X-XI Din secolele
VI-VII au fost descoperite şase locuinţe adâncite, de formă rectan-gulară prevăzute cu
cuptoare din piatră. Din inventarul acestor locuinţe fac parte numeroase frag-mente ceramice
lucrate la roată şi cu mâna şi mai multe unelte şi obiecte, dintre care se remarcă o placă de
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catarmă romano-bizantină, două tipare şi o linguriţă de lut pentru turnat metale (H. II, nr. 97).
Bordeiele din secolele VIII-IX, în număr de patru, conţin vase întregi şi fragmente lucrate
îndeosebi la roata înceată, ornamentate cu striuri orizontale şi în val, precum şi obiecte de uz
casnic din fier, os, lut şi piatră (H. V, nr. 55). Din secolele X-XI fac parte şase bordeie,
distruse printr-un puternic incendiu, conţinând în general material ceramic fragmentar
provenit de la oale lucrate cu roata, din pastă roşie nisipoasă sau cenuşie-negricioasă fină. De
asemenea, au fost descoperite şi câteva unelte şi obiecte de podoabă precum şi două cuptoare
de lut, prevăzute cu boltă (H. VI, nr. 110).
Cf. D. Gh. Teodor, Continuitatea populaţiei autohtone la est de Carpaţi. Aşezările din
secolele VI-IX de la Dodeşti-Vaslui, Iaşi, 1984, p. 10-48; 107-128.
Materialul se află la I.A. Iaşi şi parţial la M.N.I.R..
DOLHEŞTI, COM. DOLHEŞTI, JUD. IAŞI
255. Teritoriul comunei. În anul 1861 săteanul P. Gaşpar a descoperit 50-60 de
monede bi-zantine din aur, de la împăraţii Vasile II şi Constantin al VII-lea (1076-1025)(H.
VI, nr. 45). Alte 20 de monede bizantine de aur, emisiuni din secolele V-VI, alcătuind un
colier, au fost găsite în 1902 (H. I, nr. 90). De asemenea, tot de pe teritoriul comunei provin şi
circa 40 de monede şi 10 verigi din aur neprecizate ca datare.
Cf. C. Moisil, în B.S.N.R., X, 1913, 20, p. 63; idem, în B.S.N.R., 15, 1920, nr. 69; I.
Minea, în B.S.N.R., XXVII-XXVIII, 1933-1934, 181-182, p. 105; Em. Condurachi, în
Balcania, VII, 1944, 1, p. 40; C. Ştirbu, în C.N., I, 1978, p. 26-27.
DOLHEŞTII MARI, COM. DOLHEŞTI, JUD. SUCEAVA
256. Ştrand. În marginea de est a localităţii, la cca. 500 m., pe terasa pârâului
Dindului, aflu-ent stânga a râului Şomuzul Mare, cu prilejul săpării unui drum şi a rigolei
sale, pentru accesul la ştrandul comunei, s-au descoperit resturile unui bordei. De pe fundul
său s-au adunat pietre arse şi fragmente ceramice caracteristice secolelor VII-VIII (H. III, nr.
55). Tot de aici provine şi un tipar din marnă pentru turnat obiecte de podoabă.
Cu prilejul săpăturilor sistematice întreprinse între anii 1988-1989 au fost descoperite,
în afară de complexe din alte epoci, două locuinţe parţial adâncite din secolele VII-VIII.
Săpături M. Andronic.
Cf. D. Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI , Iaşi, 1978, p. 20, fig.5/2.
Materialul se află la M.I. Suceava (inedit).
DOLJEŞTI, COM. DOLJEŞTI, JUD. NEAMŢ
257. Albâia. Pe promontoriul aflat între pârâul Albâia şi şoseaua Doljeşti - Rotunda, la
est de şosea s-au descoperit fragmente ceramice caracteristice secolelor VIII-IX (H. IV, nr.
29).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 286, nr. 231 c, pl.
XLII/4.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
DOROBANŢU, COM. ARONEANU, JUD. IAŞI
258. Coada iazului. Pe suprafaţa uşor înclinată a micului interfluviu din coada iazului
Doro-banţu către valea Neagra, s-au descoperit resturi ceramice datând din secolele VIII-IX
(H. IV, nr. 46).
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Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 189.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
259. Dealul Şorogari (La iezătură). Pe poala estică a dealului Şorogari, către pârâul
Ciric, pe suprafaţa terasei inferioare brăzdată de ravene, în dreptul iezăturii din marginea sudvestică a satului, s-au descoperit în arătură fragmente ceramice din secolele VIII-IX (H. IV,
nr. 46).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 189, pl. XLV, 15.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
260. La lutărie. În marginea sudică a satului, pe micul interfluviu cuprins între
pâraiele Ciric şi Sărături, lângă iezătura din apropierea satului, în săpăturile şanţului şoselei
ale cărei taluzări externe sunt distruse de o lutărie, s-a descoperit o groapă de bordei
secţionată transversal. Săpată în escar-pă, aceasta avea o lăţime de 2,44 m. şi o adâncime
cuprinsă între 0,55 m. pe latura estică şi 0,8 m. pe cea vestică. În apropierea peretelui vestic,
pe o lăţime de 0,7 m., s-au descoperit resturile unui cuptor cu boltă construit din lut şi puţine
pietre. În cuprinsul bordeiului s-au descoperit numeroase fragmente ceramice, caracteristice
secolului al VII-lea, lucrate cu mâna şi ornamentate pe buză cu alveole. Un vas de mărime
mijlocie s-a putut întregi. De asemena, pe vatra formată dintr-un parament din pietre şi lut, sau descoperit câteva conuri mari (vălătuci) de lut neperforate. În jurul bordeiului se aflau şi
fragmente de tipsii, şi de vase lucrate cu roata înceată ornamentate cu linii vălurite (H. III, nr.
17).
Cf. A. Niţu şi D. Gh. Teodor, în Materiale, V, 1959, p. 489-490, fig.4/8; 5/3-4; N.
Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 188-189, pl. XLIV, 3; XLIII,
31-32; XLIV, 2, 5; CLXXI, 1-5, 9; CLXXI, 4; CLXXI, 5; CXLIV, 3-4, 6.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
261. Sudul Iezăturii. Pe un mic promontoriu situat în dreapta văii Ciricului, pe poala
estică a dealului Şorogarilor, la cca. 400-500 m. sud de sat, în dreptul fostului iaz al comunei
Aroneanu, s-au descoperit fragmente ceramice din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 46).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 190.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
DOROHOI, ORAŞ DOROHOI, JUD. BOTOŞANI
262. Dealul Beldiman. În lungul liniei ferate Dorohoi-Botoşani, pe poala vestică a
dealului Bel-diman, unde după tradiţie ar fi fost satul dispărut al Trăbujenilor, au fost găsite
cioburi datând din se-colul al VIII-lea (H. III, nr. 4).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 238, nr. 115, c.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
DRAGOMIREŞTI, COM. DRAGOMIREŞTI, JUD. VASLUI
263. Vatra satului. De o parte şi de alta a cursului superior al pârâului din vatra satului
s-au descoperit fragmente ceramice datând din secolele X-XI (H. VI, nr. 81).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 115.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
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DRAGOSLOVENI, COM. DUMBRĂVENI, JUD. VRANCEA
264. La Aguzi. Pe terasa mijlocie a pârâului Râmna, la punctul numit "La Aguzi" sau
"La cotul bumbacului", cu prilejul săpării unor gropi pentru plantarea viei în toamna anului
1963, a fost scos la lumină un depozit de unelte agricole, arme şi diferite obiecte casnice,
însumând un număr de peste 60 de piese. S-au găsit brăzdare şi cuţite de plug, cleşti, ciocane,
nicovale, topoare, coase, seceri, să-păligi, rame de hârleţ, oticuri, torţi de căldări, topoare de
luptă, suliţe, scări de şa, zăbale etc., toate datând din secolele X-XI (H. VI, nr. 186). Cu
prilejul sondajelor efectuate au fost descoperite şi resturi ceramice din secolele IX-X (H. V,
nr. 92) şi resturile unui bordei cu ceramică datând din secolele VI-VII (H. II, nr. 136).
Cf. M. Comşa şi Gh. Constantinescu, în S.C.I.V., 20, 1969, 3, p. 425-435; V. Bobi, în
Vrancea - Studii şi Comunicări, IV, 1981, p. 107.
Materialul se află la M.I. Focşani.
DRAXINI, COM. BĂLUŞENI, JUD. BOTOŞANI
265. Valea Bisericii. Cu ocazia construirii unor grajduri, pe locul "Valea Bisericii",
aflat în uşoa-ră pantă în partea de nord-vest a satului, s-a descoperit în 1963 o fibulă digitată
de bronz de dimen-siuni mari (13, 5 cm) ornamentată cu cercuri concentrice, caracteristică
secolelor VI-VII (H. II, nr. 6).
Cf. S. Raţă, în S.C.I.V., 16, 1965, 2, p. 379-381.
Piesa se află la M.N.I.R..
266. Vatra satului. Chiar în vatra satului, în ravenele din grădinile locuitorilor s-au
cules frag-mente ceramice lucrate cu mâna şi la roata înceată, caracteristice secolului al VIIIlea (H. III, nr. 5).
Cercetare P. Şadurschi, 1976.
Materialul se află la M.I. Botoşani (inedit).
DRĂGĂNEŞTI, COM. DRĂGĂNEŞTI, JUD. GALAŢI
267. Bursucărie. La 3 km. vest de gara C.F.R. Drăgăneşti şi la 200 m. est de linia
ferată Tecuci-Făurei, cu ocazia săpării movilei existente în acest loc, au fost descoperite
resturile unui sche-let uman, împreună cu oase de cal, şi trei potcoave de fier, toate provenite
dintr-un mormânt apar-ţinând probabil unui călăreţ nomad din secolele X-XI (H. VI, nr. 176).
Resturile de mormânt cu sche-letul de cal, ca şi movila suprapun un bordei din secolele IX-X
din care s-a recoltat ceramică lucrată cu roata, de culoare roşie sau fină cenuşie, unelte etc.
(H. V, nr. 79).
Cercetare M. Brudiu, 1982.
Materialul se află la M.I. Galaţi (inedit).
268. Terasa Bârladului. La nord-vest de comună, pe una din terasele inferioare ale
râului Bârlad, în uşoară pantă, la circa 500 m. au fost descoperite câteva resturi ceramice
datând din seco-lele IX-X (H. V, nr. 79).
Cf. M. Petrescu-Dîmboviţa, în Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p. 443, fig.2/25-26.
Materialul se află la I.A. Bucureşti.
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DRĂGEŞTI, COM. TODIREŞTI, JUD. VASLUI
269. Silişte. Pe locul "Silişte" din marginea de sud-est a satului, pe malul abrupt al
pârâului Sacovăţ, au fost efectuate săpături arheologice care au prilejuit descoperirea a patru
locuinţe-bordei, prevăzute cu cuptoare construite din piatră, din interiorul cărora s-a recoltat
ceramică lucrată cu mâna şi la roată, obiecte din fier, piatră, os şi lut, datând din secolele VVI (H. I, nr. 33). Tot de pe acest loc provin şi resturi ceramice aparţinând secolelor X-XI (H.
VI, nr. 49).
Cf. D. Gh. Teodor, G. Coman şi R. Alaiba, în Materiale, Oradea, 1979, p. 285-288;
idem, Materiale, Tulcea, 1980, p. 462-467.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
DRĂGOIEŞTI, COM. DRĂGOIEŞTI, JUD. SUCEAVA
270. Dealul Fora. Pe pantele dealului Fora, de pe pârâul Ciucula din apropiere, s-a
descoperit întâmplător în 1978 o monedă de la Justinian I, emisă între anii 527-538 (H. II, nr.
24).
Cercetare Em. Emandi şi M. Ignat, 1978.
Moneda se păstrează la M.I. Suceava (inedită).
DRĂGUŞENI, COM. ŞCHEIA, JUD. IAŞI
271. Coasta Coşerului. Pe panta nordică a Dealului Coşerelor, aflat la sud de sat, s-au
des-coperit resturi ceramice, caracteristice secolelor VII-VIII (H. III, nr. 75) şi secolele IX-X
(H. V, nr. 87).
Cf. A. Rusu, în C.I., XII-XIII, 1981-1982, p. 213.
Materialul se află în colecţia şcolii din localitate.
272. Ţarâncă. Pe panta sud-vestică a Dealului Băbunii s-au descoperit resturi
ceramice lu-crate la roată, ornamentate cu striuri paralele datând din secolele VIII-IX (H. IV,
nr. 168).
Cf. A. Rusu, în C.I., XII-XIII, 1981-1982, p. 213.
Materialul se află în colecţia şcolii din localitate.
DULCEŞTI, COM. DULCEŞTI, JUD. NEAMŢ
273. Vest de sat. La circa 1 km. vest de sat, pe un loc situat în stânga şoselei Piatra
Neamţ - Roman, în dreapta pârâului Dulceşti, în 1987 a fost descoperit un topor din fier cu
două aripioare şi tăişul îngust caracteristic secolelor X-XI (H. VI, nr. 90).
Cf. M. Aleaxianu, Şt. Scorţanu, în Mem.Antiq., XV-XVII, (1983-1985), 1987, p. 159160.
Piesa se află la M.I. Piatra Neamţ.
DUMBRĂVENI, COM. DUMBRĂVENI, JUD. VRANCEA
274. Monument. Între soclul fostei statui a lui Suvorov şi albia râului Râmna, în
rupturile ma-lului drept din apropierea podului, au fost descoperite numeroase resturi
ceramice datând din secolele X-XI (H. VI, nr. 220).
Cf. D. Gh. Teodor, în S.C.I.V., 19, 1968, 2, p. 221, 245, fig.15/1, 4.
Materialul se află la I.A. Iaşi şi M.I. Focşani.
84

REPERTORIU

DUMBRĂVIŢA, COM. RUGINOASA, JUD. IAŞI
275. Vatra satului. În vatra satului, la circa 400-500 m. vest-sud-vest de aşezarea
neolitică de pe dealul Drăghici, pe partea dreaptă a căii ferate Ruginoasa-Paşcani, la ieşirea
din sat, în rupturile terasei, s-au descoperit fragmente ceramice aparţinând secolelor IX-X (H.
V, nr. 12).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., II, 1985, p. 353.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
DUMEŞTI, COM. DUMEŞTI, JUD. VASLUI
276. La Jitniţe. La 3 km. est de sat, în punctul denumit "La Jitniţe", de la poalele
Dealului Iz-vorului, pe partea stângă a şoselei Boceşti-Negreşti, s-au descoperit resturi
ceramice din secolele VI-VII (H. II, nr. 58).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 124.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
DUMEŞTII VECHI, COM. DUMEŞTI, JUD. VASLUI
277. Marginea de nord-vest a satului. Cu ocazia lucrărilor de interes obştesc la
amenajarea şanţurilor şoselei, s-a descoperit în 1961 un mormânt dublu de înhumaţie, la
adâncimea de 1,85 m, ambele schelete având orientarea NV-SE. Mormântul a fost distrus de
descoperitori, salvându-se doar un cosor din fier cu dinte, folosit pentru lucrările agricole,
caracteristic secolelor X-XI (H. VI, nr. 52).
Cf. D. Gh. Teodor, în Dacia, IX, 1965, p. 329, nota 26; idem, în S.C.I.V., 21, 1970, 1,
p. 114-115, fig.7/2.
Piesa se află la M.N.I.R..
278. Marginea de nord-est a satului. În marginea de nord-est a satului, la circa 300400 m, pe pantele dealului din apropiere, au fost descoperite fragmente datând din secolele XXI , împreună cu un cercel de argint şi o cană, ambele de provenienţă bizantină (H. VI, nr.
52).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 125, fig.159/8; 159/7.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
DUMITREŞTII-GĂLĂŢII, COM. SCHITU DUCA, JUD. IAŞI
279. Pe Toloacă. În vatra satului, pe locul denumit "La Toloacă" s-a descoperit
întâmplător în 1983 o monedă de aramă de la Justinian I, emisiune din anii 541-542 (H. II, nr.
34).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., II, 1985, p. 357.
Moneda se află în colecţia lui V. Ciobanu din Iaşi.
EPURENI, COM. DUDA-EPURENI, JUD. VASLUI
280. Benţa. La circa 2 km. de sat, pe locul denumit "Benţa", în dreptul iazului, s-au
descoperit resturi ceramice datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 130).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 122.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
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EPURENI, COM. EPURENI, JUD. VASLUI
281. Moaşca-Şipot. La cca. 1,5 km. sud-vest de comună, sub poala estică a dealului
Bujorăni, la confluenţa pârâului Moaşca cu pârâul Florenţa, pe un promontoriu al terasei joase
numit şi "Moaşca-Şipot", s-au descoperit fragmente ceramice lucrate cu mâna şi la roata
înceată, din secolele VI-VII (H. II, nr. 89), resturi de olărie lucrate cu roata înceată,
ornamentate cu linii orizontale şi în val, datând din secolele IX-X (H. V, nr. 66), precum şi
cioburi caracteristice secolelor X-XI (H. VI, nr. 139). De asemenea, din secolele X-XI sunt o
săgeată şi un cuţit din fier.
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 290, fig.10/10; 16/12; idem, în Arh.Mold.,
VI, 1969, p. 292, fig.12/3-4; 18/5-6; N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia,
Aşezări..., p. 343, nr. 415, b, unde este trecut sub numele de Moaşca I.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
282. Râpa Galbenă. La cca 1 km vest de sat, la locul denumit "Râpa Galbenă", pe
panta unui promontoriu, în poziţie joasă, s-au descoperit fragmente ceramice lucrate cu mâna
caracteristice se-colelor VI-VII (H. II, nr. 89), câteva cioburi lucrate la roata înceată datând
din secolul al VIII-lea (H. III, nr. 44), precum şi altele ornamentate cu linii orizontale şi
vălurite, lucrate dintr-o pastă mai bună, da-tând din secolele IX-X (H. V, nr. 66).
Cf. G. Coman, în Arh.Mold., VI, 1969, p. 292, fig.3/7; 6/3.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
283. Confluenţa Şoldeni-Florenţa (Gară). La cca. 1,5 km. nord de gara C.F.R.
Epureni, la con-fluenţa pârâurilor Şoldeni şi Florenţa, în apropierea căii ferate care duce către
Bârlad, cu ocazia unor lucrări de interes obştesc, s-au descoperit întâmplător resturile unui
bordei, la o adâncime de 0,72 m. Din interiorul lui au fost recoltate numeroase fragmente
ceramice lucrate la roată şi un vas întreg, câteva fragmente de culoare cenuşie, precum şi trei
împungătoare de os, cu mâner de os, o aplică de bronz şi două fusaiole. Ulterior, pe acel loc
au fost întreprinse săpături arheologice cu prilejul cărora au mai fost descoperite încă cinci
bordeie, prevăzute cu sobe construite din lut (cotlonite) sau din piatră. Din interiorul lor au
fost recoltate numeroase fragmente ceramice (câteva vase întregi) cu diferite ştampile în relief
pe funduri şi câteva unelte. De asemenea, tot aici au fost descoperite zece cuptoare circulare
construite din lut, precum şi un cuptor de ars oale cu grătar (unicul până în prezent în
Moldova). Materialul datează în secolele X-XI (H. VI, nr. 139).
Cercetare G. Coman, 1961.
Cf. Dan Gh. Teodor, în Arh.Mold., XI, 1987, p. 141-166.
Materialul se află la I.A. Iaşi şi parţial la M.I.M. Iaşi.
284. Dealul Horgei. Pe panta uşor înclinată a Dealului Horgei către valea pârâului
Florenţa, pe un rest din terasa care domină şesul, la cca. 2 km. sud-est de comună, s-au
descoperit resturi cera-mice din secolele X-XI (H. VI, nr. 139).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 343, nr. 415 a, pl.
CCXLVIII/11-12.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
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ERBICENI, COM. ERBICENI, JUD. IAŞI
285. Dealul cimitirului. Pe terasa inferioară a Bahluiului, pe poala Dealului
Cimitirului, situată în marginea nord-vestică a satului, în jurul unei lutării, pe panta stângă a
pârâului Lunca, cu ocazia sondajului întreprins în 1957 într-o necropolă de tip Sântana de
Mureş, a fost descoperit şi un mormânt de înhumaţie de orientare N-S, care avea ca inventar o
cataramă de bronz fragmentară de tipul "în formă de liră", caracteristică secolelor IX-X (H. V,
nr. 13). De asemenea, în jurul lutăriei au mai fost descoperite şi resturi ceramice datând din
secolele VII-VIII (H. III, nr. 43).
Cf. A. Niţu, Em. Zaharia, D. Gh. Teodor, în Materiale, VI, 1959, p. 536, fig.6/4; Dan
Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI , Iaşi, 1978, p. 79, fig.44/3.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
EŞANCA, COM. DARABANI, JUD. BOTOŞANI
286. Podul de piatră. La circa 1 km. nord de sat şi la 2,5 km. sud de satul Păltiniş, pe
partea dreaptă a văii Eşanca, în dreptul podului de piatră, au fost găsite resturi ceramice
datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 7).
Cf. Al. Păunescu, P. Şadurschi şi V. Chirica, în R.A.B., p. 104.
Materialul se află la M.I. Botoşani.
FARAOANI, COM. FARAOANI, JUD. BACĂU
287. Silişte. La nord-est de sat, pe o terasă de pe malul stâng al pârâului Siliştea, în
urma unui sondaj arheologic s-au descoperit resturi ceramice lucrate la roată ornamentate cu
striuri orizontale şi vălurite, caracteristice secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 145).
Cf. I. Mitrea, în Carpica, XII, 1980, p. 132.
Materialul se află la M.I. Bacău.
FĂLCIU, COM. FĂLCIU, JUD. VASLUI
288. Casa de apă. Pe terasa inferioară a Prutului, la Casa de apă, în malurile abrupte,
au fost identificate mai multe aşezări feudale timpurii suprapuse. Astfel au fost găsite resturi
ceramice şi un vas întreg, lucrate la roată şi cu mâna, caracteristice secolelor V-VI (H. I, nr.
61), fragmente lucrate cu mâna din secolele VI-VII (H. II, nr. 86), resturile unor gropi de bordeie
din secolele VII-VIII din care s-au scos două vase aproape întregi şi mai multe fragmente, o
piatră de râşniţă circulară şi perforată în mijloc, şi un împungător de os (H. III, nr. 46). De
asemenea, s-au găsit şi fragmente ceramice ca-racteristice secolelor X-XI (H. VI, nr. 102).
Tot de aici provine şi o monedă bizantină de aramă de la Justin II (anii 576-577).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 292, fig.2/6; 5/7-10;6/1; 7/1-2; 8/1, 5; 10/2,
9; 11/1; 12/9; 17/1, 5, 7, 10; idem, în Arh.Mold., VI, 1969, p. 306, fig.2/8; 4/3; 5/3, 6; 6/7, 10;
8/1, 5; 11/1; 13/2; 15/9; 19/2.
Materialul întregibil se află la M.I.M. Iaşi, cel fragmentar la M.I. Vaslui.
FĂLTICENI, ORAŞ FĂLTICENI, JUD. SUCEAVA
289. Teritoriul oraşului. De pe teritoriul oraşului, fără indicarea locului, a fost
descoperită prin anii 1977-1978, o monedă de aramă bizantină, emisiunea probabil din
secolele VI-VII (H. II, nr. 25).
Informaţii Em. Emandi, 1980.
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Moneda se află la M.I. Suceava (inedită).
FÂSTÂCI, COM. DELEŞTI, JUD. VASLUI
290. Biserica Veche. În jurul bisericii vechi din vatra satului, de-o parte şi de alta a
pârâului din apropiere, au fost descoperite resturi ceramice datând din secolele VIII-IX (H.
IV, nr. 182), precum şi din secolele X-XI (H. VI, nr. 207).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 109.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
291. Saivane. Cu ocazia săpării unor saivane s-a descoperit, în 1962, la o adâncime de
cca. 1,2 m., un vârf de săgeată din fier, cu trei muchii, caracteristic secolelor VI-VII (H. II, nr.
61).
Cf. Dan Gh. Teodor, în Carpica, II, 1969, p. 268, fig.15/6; idem, în Mem.Antiq., I,
1969, fig. 15/11, menţionată ca fiind descoperită la Şcheia-Iaşi.
Piesa se află la M.I.M. Iaşi
FEDEŞTI, COM. ŞULETEA, JUD. VASLUI
292. Grajduri şi Moară. În marginea de vest a satului, în jurul fostelor grajduri ale
C.A.P. şi a Morii, s-au descoperit resturi ceramice aparţinând secolelor X-XI (H. VI, nr. 138).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 234.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
293. Şipot. Între şcoala veche şi locul denumit "Şipot" s-au descoperit numeroase
fragmente ceramice datând din secolele V-VI (H. I, nr. 70), VI-VII (H. II, nr. 92) precum şi
din secolele X-XI (H. VI, nr. 138).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 234, fig.148/1; 158/10; 161/3; 162/12; 174/3, 5.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
FLOREŞTI, COM. CĂIUŢI, JUD. BACĂU
294. Gherdana. În marginea nord-vestică a satului, pe fragmentul de terasă medie,
cuprins în-tre confluenţa pârâului Floreşti cu pârâul Fătuţei, pe locul "Gherdana", s-au
descoperit fragmente ce-ramice din secolele X-XI , dintre care se remarcă un ciob din caolin
cu striuri orizontale şi verticale (H. VI, nr. 129).
Cf. I. Şandru, în A.S.U. Iaşi, VII, 1961, 1, pl. 1, fig.1; D. Gh. Teodor, în S.C.I.V., 19,
1968, 2, p. 271, fig.17/7.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
295. Viiturile. În marginea de est a satului, pe a doua terasă aflată între locul
"Viiturile-Floreşti" şi "Fâţii", s-au descoperit resturi ceramice datând din secolele X-XI (H.
VI, nr. 129).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 73.
Materialul se află la M.I. Bacău.
FOCŞANI, JUD. VRANCEA
296. Stamatineşti. Cu ocazia cercetărilor arheologice întreprinse în preajma
monumentului istoric ridicat în cartierul Stamatineşti au fost descoperite fragmente ceramice
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lucrate cu mâna, din care s-a întregit un vas. Materialul aparţine secolelor VI-VII (H. II, nr.
151).
Cf. GH. I. Cantacuzino, în Muzeul Naţional, III, 1979, p. 253; V. Bobi, în Vrancea Studii şi comunicări, IV, 1981, p. 107.
Materialul se află la M.I. Focşani.
FOCURI, COM. FOCURI, JUD. IAŞI
297. La Parcele - Baraj. La circa 1 km. nord-nord-vest de sat, pe partea stângă a
şoselei Focuri - Coarnele Caprei, pe malul drept al pârâului Pais, lângă baraj, au fost scoase la
iveală frag-mente ceramice lucrate cu mâna şi cu roata (pastă zgrunţuroasă), aparţând primei
faze a culturii Costişa-Botoşana, din secolele V-VI (H. I, nr. 91).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., I, 1984, p. 148, fig.24/29-30.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
FOTIN ENESCU - DUMBRAVA, COM. LESPEZI, JUD. IAŞI
298. Drobotă-Viişoara. Pe locul denumit "Drobotă-Viişoara", aflat la circa 1,5 km.
sud-sud-vest de sat, s-a descoperit un topor de luptă din fier, datând din secolele VIII-IX (H.
IV, nr. 67).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., I, 1984, p. 213, fig.9/6.
Piesa se află în colecţia şcolii generale Dumbrava.
299. Marginea sudică a satului. În marginea de sud-sud-est a satului, pe terasa din
stânga Siretului, la cca. 400 m, prin tăierea unui nou drum s-au descoperit resturi ceramice
caracteristice se-colelor VIII-IX (H. IV, nr. 67).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 299; V. Chirica,
M. Tănăsachi, în R.A.I., I, 1984, p. 213, fig.25/2.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
FRĂŢĂUŢII NOI, COM. FRĂŢĂUŢII NOI, JUD. SUCEAVA
300. Cavalca. La ieşirea din sat, la circa 300 m. spre nord-vest, pe locul numit
"Cavalca", de pe pârâul Cristei, s-au descoperit resturi ceramice lucrate cu roata înceată şi cu
mâna, unele orna-mentate cu striuri orizontale şi în val datând din secolele VII-VIII (H. III,
nr. 8).
Cercetare Em. Emandi şi D. Popovici, 1975.
Materialul se află la M.I. Suceava (inedit).
301. Sărătură. Pe locul "Sărătură" de pe valea pârâului Cristei, aflat la nord-vest de
sat, lângă graniţa cu Ucraina, s-au descoperit resturi ceramice lucrate cu mâna, datând din
secolul al VI-lea (H. II, nr. 15).
Cercetare Em. Emandi şi D. Popovici, 1975.
Materialul se află la M.I. Suceava (inedit).
FRENCIUGI, COM. ŞCHEIA, JUD. IAŞI
302. La podeţ. Pe terasa inferioară a râului Stavnic, la sud-est de sat, terasă mărginită
la est de Stavnic şi la vest de şoseaua spre Negreşti (lângă lacul de acumulare), s-au
descoperit fragmente ceramice lucrate cu roata, caracteristice secolelor V-VI (H. I, nr. 86),
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precum şi resturi ceramice lu-crate cu mâna şi la roată, datând din secolele VI-VII (H. II, nr.
148).
Cf. A. Rusu, în C.I., XII-XIII, 1981-1982, p. 214, fig.14/2.
Materialul se află la M.I.M. Iaşi.
FRUMUŞELU, COM. GLĂVĂNEŞTI, JUD. BACĂU
303. Interfluviul Zeletin-Frumuşelu. La circa 1,5 km. sud-est de sat, în interfluviul
pâraielor Ze-letin şi Frumuşelu, au fost descoperite resturi ceramice datând din secolele V-VI
(H. I, nr. 99) şi din secolele IX-X (H. V, nr. 100).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 74, fig. 8/3.
Materialul se află la M.I. Bacău.
FUNDĂTURA-RĂCHITOASA, COM. RĂCHITOASA, JUD. BACĂU
304. Vatra de nord-est a satului. În vatra de nord-est a satului, pe dreapta pârâului
care o străbate, au fost descoperite fragmente ceramice lucrate la roata înceată şi ornamentate
cu striuri, datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 191).
Cercetare G. Coman, 1972.
Materialul se află la M.I. Bacău (inedit).
FUNDU HERŢEI, COM. CRISTINEŞTI, JUD. BOTOŞANI
305. La Redute (Cetăţuia). În marginea de sud-vest a satului, pe un promontoriu care
domină valea pârâului Herţuşca cu 80-90 m., pe locul denumit "La Redute" sau "Cetăţuia", se
află o cetate de formă triunghiular-alungită, întărită cu val lateral în partea de nord şi cu trei
valuri de pământ placate la exterior cu piatră şi şanţuri adiacente lor plasate la sud pe calea de
acces cu podişul de care se leagă. Cu prilejul săpăturilor arheologice întreprinse s-a putut
stabili că horodiştea, a cărei suprafaţă este de cca. 2,5 ha, a funcţionat în două etape distincte,
prima când aşezarea a fost distrusă şi palisada arsă, datând din secolele IX-X, şi a doua, când
cetăţuia a fost refăcută şi refolosită în secolele X-XI De asemenea, s-a constatat că valul
lateral care înconjoară aşezarea în porţiunea de nord-vest a fost şi el placat cu piatră, ca şi
pantele exterioare ale primelor două valuri. Al treilea val şi şanţ transversal au fost construite
în faza a doua, nemaifiind placate cu lespezi de piatră. S-a mai constatat că cetatea propriuzisă a fost înconjurată de o palisadă exterioară, simplă, la o distanţă de cca. 200-400 m. De
asemenea, la piciorul pantelor cetăţii se află un alt şanţ de apărare suplimentar. Prin săpăturile ce
s-au efectuat s-au descoperit 26 complexe de locuire de tip semibordei, în marea lor
majoritate adosate va-lului lateral şi primului val transversal. În interiorul locuinţelor s-au
descoperit numeroase vase întregi şi fragmentare lucrate cu mâna şi la roată. Ceramica
(lucrată cu mâna şi la roată) aparţine fazei I de locuire, datând din secolele IX-X (H. V, nr. 2).
Alte vase întregi şi fragmentare, lucrate din pastă nisipoasă sau din pastă fină cenuşie sau
gălbuie, aparţin secolelor X-XI (H. VI, nr. 2). Împreună cu ceramica au fost găsite unelte şi
arme din fier (oticuri de plug, dălţi, tesle, cuţite, săgeţi, suliţe etc.), lut (fusaiole), piatră şi os.
De asemenea, în apropierea sau în interiorul unor locuiţe au fost descoperite şi câteva gropi cu
cereale carbonizate. Unele materiale pot să dateze chiar din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 8).
Cf. C. Ambrojevici şi R. Popovici, în Dacia, IX-X, 1941-1944, p. 115 şi urm.; M.
Petrescu-Dîm-boviţa, D. Gh. Teodor, Sisteme de fortificaţii medievale timpurii la est de
Carpaţi. Aşezarea de la Fundu Herţii, jud. Botoşani, Iaşi, 1987.
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Materialul se află la M.I. Botoşani şi parţial la M.I.M. Iaşi, M.N.I.R. şi la I.A. Iaşi.
FUNDU VĂII, COM. LIPOVĂŢ, JUD. VASLUI
306. Vatra satului. În vatra satului, în grădina lui Ştefan Baciu, s-a descoperit
întâmplător în 1975 o fibulă de bronz romană târzie, ornamentată cu puncte şi "X"-uri incizate
pe picior şi arc. Piesa datează din secolele V-VI (H. I, nr. 42).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 170, fig. 143/7 (desenată greşit).
Fibula se păstrează la M.I. Vaslui.
GALAŢI, ORAŞ GALAŢI, JUD. GALAŢI
307. Malul Dunării. În 1946 a fost descoperit întâmplător pe malul Dunării, între
câteva frag-mente ceramice (pierdute), un tezaur monetar compus din 12 monede de argint
bizantine din secolul al VII-lea, emisiuni de la împăraţii Heraklius, Heraklius-Constantin,
Constantin II şi Constantin al IV-lea (H. II, nr. 125).
Cf. I. Dimian, în S.C.N., I, 1957, p. 196-197.
308. Valea lui Tuluc. Pe marginea terasei de lângă lacul Brateş, pe Valea lui Tuluc, în
dreptul km. 7 de pe traseul liniei ferate Galaţi-Bârlad, s-a descoperit o urnă de incineraţie
(conţinând oase cal-cinate) lucrată la roata înceată şi ornamentată cu benzi de linii vălurite şi
orizontale, datând din seco-lele X-XI. Este posibil ca aici să fi existat o necropolă din această
vreme (H. VI, nr. 170). De aseme-nea, din împrejurimile oraşului provin şi două monede
bizantine de bronz, emisiune de la Constantin al IX-lea (anii 1042-1055).
Cf. I.T. Dragomir, în Danubius, I, 1967, p. 188, fig. 13/3; D. Gh. Teodor, Teritoriul
est-carpatic..., 1978, p. 108, fig. 53/1; 57/1; V. Spinei, în S.C.N., VIII, 1984, p. 808 (pentru
monede).
Urna se află la M.I. Galaţi.
GĂGEŞTI, COM. BALOTEŞTI, JUD. VRANCEA
309. Dealul Bisericii. Pe terasa joasă din faţa bisericii, pe locul numit "Dealul
Bisericii" s-au descoperit fragmente ceramice datând din secolele X-XI (H. VI, nr. 218).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 367 (datat
secolele XI-XII).
Materialul se află la M.I. Focşani.
GĂICEANA, COM. GĂICEANA, BACĂU
310. Vatra satului. În vatra satului s-a descoperit, în condiţii necunoscute, un topor din
fier cu corpul uşor curbat şi îngust, prevăzut cu aripioare laterale la gaura de înmănuşare,
datând din seco-lele X-XI (H. VI, nr. 233).
Cf. Al. Artimon, Carpica, XX, 1991, p. 217, fig. 2/1, 2.
Piesa se află în colecţia Al. Aparu din localitate.
GĂNEŞTI, COM. CAVADINEŞTI, JUD. GALAŢI
311. Cazanul de Ţuică. În vatra sudică a satului, în jurul cazanului de ţuică şi în
grădinile mai multor locuitori, aflate în uşoară pantă, au fost găsite fragmente ceramice datând
din secolele IX-X (H. V, nr. 77).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 2, 1969, 2, p. 292.
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Materialul se află la M.I. Vaslui.
312. Cristeşti-sat. În marginea estică a satului (cartierul Cristeşti, fost cătun), s-au
descoperit fragmente ceramice datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 157).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 292; N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi
Em. Zaharia, Aşezări..., p. 342, nr. 412 b, menţionat sub numele de Vatra satului.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
313. Cristeşti-nord. În marginea nordică a cartierului Cristeşti (fost cătun) s-au găsit
cioburi lucrate la roata înceată caracteristice secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 157).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 292; idem, în Arh.Mold., VI, 1969, p. 280
(menţionat la satul Cristeşti).
Materialul se află la M.I. Vaslui.
314. La izvoare. În vatra de sud-sud-vest a satului, pe locul denumit "La izvoare" au
fost des-coperite fragmente ceramice caracteristice secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 157), precum
şi altele aparţi-nând secolelor X-XI (H. VI, nr. 158).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 292.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
315. Fântâna Mare. La cca. 500 m. de marginea sud-estică a punctului "Fântâna
Mare" au fost descoperite fragmente ceramice din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 157), precum şi
din secolele X-XI (H. VI, nr. 158).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 292.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
GÂRBOVĂŢ, COM. GHIDIGENI, JUD. GALAŢI
316. Arcaci. În marginea de vest a satului, într-o zonă de alunecări de straturi, pe locul
denu-mit "Arcaci", s-au descoperit fragmente ceramice din secolele X-XI (H. VI, nr. 190). În
1960 s-a în-treprins un mic sondaj, constatându-se că aşezarea a fost distrusă de alunecările
de teren. Cu acest prilej au fost scoase la iveală şi o serie de unelte din fier datând din aceeaşi
vreme (depozit ?), printre care cuţite, cosoare, seceri, un topor şi un ciocan.
Cf. A. C. Florescu, St. Rugină şi D. Vicoveanu, în Danubius, I, 1967, p. 75; Cf. V.
Spinei, Realităţi etnice şi politice în Moldova meridională în secolele X-XIII. Români şi
turanici, Iaşi, 1985, fig. 11/5, 7, 11-15.
Materialul se află la M.I. Tecuci.
GÂRCENI, COM. GÂRCENI, JUD. VASLUI
317. În ţarină la vale. În vatra satului, pe locul denumit "În ţarină la vale", situat la
sud de şcoală, pe dreapta pârâului, unde sunt grajdurile comunei, s-au descoperit resturi
ceramice datând din secolele V-VI (H. I, nr. 47).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 148.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
GHERMĂNEŞTI, COM. DRÂNCENI, JUD. VASLUI
318. Terenul de sport. În marginea estică a terenului de sport al şcolii s-au descoperit
frag-mente ceramice datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 111).
92

REPERTORIU

Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 56.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
GHILĂNEŞTI, COM. CRISTEŞTI, JUD. BOTOŞANI
319. Velniţă 1. La circa 2 k sud-vest de sat, pe un platou izolat situat deasupra şesului
"Alba", s-au descoperit resturi ceramice lucrate cu roata înceată şi un vârf de săgeată din fier
datând din se-colele VIII-IX Configuraţia terenului pare să sugereze că aici ar fi putut exista o
fortificaţie de pământ din aceeaşi vreme (H. IV, nr. 199).
Cf. P. Şadurschi, Hierasus, IX, 1994, p. 169.
Materialul se află la M.I. Botoşani.
320. Velniţă 2. În imediata vecinătate a platoului de la punctul anterior, prin sondajele
efec-tuate au fost descoperite trei semibordeie, unele având cuptoare de piatră şi gropi de pari.
În interior au fost descoperite fragmente de vase-borcan, străchini şi tipsii lucrate cu mâna,
caracteristice seco-lelor VI-VII (H. II, nr. 180).
Cf. P. Şadurschi, Hierasus, IX, 1994, p. 169-170, fig. 6-7.
Materialul se află la M.I. Botoşani.
GHINDĂOANI, COM. BĂLŢĂTEŞTI, JUD. NEAMŢ
321. Teritoriul satului. Pe versantul sudic al dealului Ghindău a fost descoperit
întâmplător în 1985 o monedă bizantină de bronz din anii 569/70, emisiune de la Justin II şi
Sophia (H. II, nr. 181).
Cf. Gh. Dumitroaia, Mem.Antiq., XVIII, 1992, p. 72.
Moneda se păstrează la M.I. Piatra-Neamţ
GHIRENI, COM. COŢUŞCA, JUD. BOTOŞANI
322. Dealul Livezii (La livadă). La vest de sat, pe poala Dealului Livezii, pe locul
denumit "La livadă" sau "La Moară", aproape de drumul care duce la Coţuşca, s-au descoperit
cioburi din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 4).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 243, nr. 129 e, pl.
CXXVII, 9.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
323. La Hârtop. Pe panta sudică a dealului Hârtop, la cca. 2 km. sud de sat, s-au
descoperit fragmente caracteristice secolelor X-XI (H. VI, nr. 5).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 243, nr. 129, pl.
CXXVII, 16.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
GIURCANI, COM. GĂGEŞTI, JUD. VASLUI
324. Argeaua. La sud de sat, la cca. 600 m. în dreapta râului Elanul, pe terasa joasă a
aces-tuia, în apropierea unui şipot, pe locul denumit "Argeaua", s-au descoperit resturi
ceramice datând din secolele IX-X , împreună cu un brăzdar din fier din aceeaşi vreme (H. V,
nr. 56).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 290.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
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325. Pârlita. În marginea de nord a satului, pe malurile pârâului Jigălia, în apropierea
barajului, s-au descoperit fragmente ceramice lucrate cu mâna şi la roată din pastă cu
pietricele în compoziţie, datând din secolele V-VI (H. I, nr. 64), fragmente ceramice lucrate
cu mâna din secolele VI-VII (H. II, nr. 91), fragmente ceramice lucrate la roata înceată,
ornamentate cu striuri orizontale şi vălurite, ca-racteristice secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 121),
precum şi cioburi din pastă nisipoasă, ornamentate cu striuri vălurite, orizontale sau oblice,
aparţinând secolelor X-XI (H. VI, nr. 108). De asemenea, au fost descoperite cuţite, amnare
din fier, împungătoare de os şi gresii verzi pentru ascuţit, precum şi o mo-nedă bizantină de
bronz, emisiune din anii 989-1028.
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 290, fig. 8/2; idem în Arh.Mold., VI, 1969,
p. 298, fig. 7/5; 13/1; 19/1, 6; idem, în R.A.V., p. 113, fig. 150/4-5; 151/5; 156/9; 163/2, 6-8,
15, 17; 166/3; V. Spinei, în S.C.N., VIII, 1984, p. 80.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
GIURGEŞTI, COM. TĂTĂRANI, JUD. VASLUI
326. Vatra satului. La circa 800 m. vest de sat, pe panta dinspre pârâul Crasna s-au
desco-perit câteva fragmente ceramice caracteristice secolelor X-XI (H. VI, nr. 67).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 246.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
GIURGIOANA, COM. PODU TURCULUI, JUD. BACĂU
327. Grădinărie. În marginea de sud-est a satului, în grădina satului, au fost
descoperite res-turi ceramice lucrate cu roata datând din secolele V-VI (H. I, nr. 103).
Cercetare G. Coman, 1970, 1972.
Materialul se află la M.I. Vaslui (inedit).
GOHOR, COM. GOHOR, JUD. GALAŢI
328. Vatra satului. În jurul izvoarelor pârâului din vatra satului au fost descoperite
fragmente ceramice aparţinând secolelor VI-VII (H. II, nr. 153), din secolele VIII-IX (H. IV,
nr. 179) şi din secolele IX-X (H. V, nr. 101).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 74, fig. 5/2, 5; 8/2.
Materialele se află la M.I. Vaslui.
GOLĂEŞTI, COM. GOLĂEŞTI, JUD. IAŞI
329. Râpa spânzuratului. La sud-vest de sat, pe un mic platou situat în marginea unui
podiş, pe locul denumit "Râpa spânzuratului" s-au găsit resturi ceramice datând din secolele
VIII-IX (H. IV, nr. 43).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 274, nr. 205 b, pl.
CXLVI/5-6; CCXVIII/13-14; V. Chirica, V. Tănăsachi, în R.A.I., I, 1984, p. 152, fig. 25/3.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
GRIVIŢA, COM. GRIVIŢA, JUD. VASLUI
330. Nord-vest de sat. La circa 1 km. nord-vest de sat, la confluenţa pârâului Jărăvăţ
cu râul Bârlad, s-au găsit resturi ceramice aparţinând secolelor X-XI (H. VI, nr. 135).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 151.
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Materialul se află la M.I. Bârlad.
GROZEŞTI, COM. GROZEŞTI, JUD. IAŞI
331. Vest de sat. La vest de sat, pe un deal proeminent, a fost descoperit întâmplător în
1968 un mormânt conţinând pe lângă scheletul uman şi resturile unui schelet de cal, împreună
cu o zăbală, un cuţit, 2 scări de şa şi şapte vârfuri de săgeată (6 foliforme şi una în trei
muchii), aparţinând unui că-lăreţ nomad din secolele X-XI (H. VI, nr. 219).
Cf. V. Spinei, în S.C.I.V., 21, 1970, 4, p. 606, nota 78.
Materialul se află la M.I.M. Iaşi
GRUMEZOAIA, COM. DIMITRIE CANTEMIR, JUD. VASLUI
332. Marginea nordică a satului. În marginea nordică a satului, de o parte şi de alta a
unor ra-vene, s-au descoperit resturi ceramice aparţinând secolelor V-VI (H. I, nr. 92),
precum şi fragmente lucrate cu roata şi cu mâna, unele ornamentate pe buză cu alveole,
caracteristice secolelor VI-VII. Împreună cu aceste fragmente au fost descoperite şi două
monede de bronz, emisiuni de la împăratul Phocas (H. II, nr. 152). De asemenea, pe acelaşi
loc s-au descoperit şi urmele unei aşezări datând din secolele X-XI (H. VI, nr. 94), din care sau cules fragmente ceramice din pastă nisipoasă şi fină ce-nuşie, ornamentată. Tot de aici
provine şi un brăzdar din fier, mai multe fusaiole, dintre care una de caolin, smălţuită cu
verde, precum şi o monedă de bronz bizantină, emisiune din anii 989-1025.
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 289; idem, în Acta M.M., I, 1979, p. 93, fig.
13/5-6; idem, în R.A.B., p. 113, fig. 156/21-22; 166/1-3; V. Spinei, în S.C.N., VIII, 1984, p.
80.
Materialele se află la M.I. Vaslui şi la M.I.M. Iaşi - monedele (inv. 4570-4571).
333. Schit. La circa 2,5 km. nord de sat, în jurul unei vechi schit, la obârşia pârâului
Grume-zoaia, s-au descoperit resturi ceramice datând din secolele IX-X (H. V, nr. 95).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 113.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
GUGEŞTI, COM. BOŢEŞTI, JUD. VASLUI
334. Vatra satului. În vatra satului, dintr-un loc necunoscut, s-a descoperit în 1976 o
monedă de bronz bizantină, emisiune de la Leon al VI-lea Filozoful - sec.IX (H. V, nr. 30).
Descoperiri Gh. Bejenaru, 1976.
Cf. V. Butnaru, în C.I., XII-XIII, 1981-1982, Iaşi, 1983, p. 169-172.
Moneda se află la I.A. Iaşi (inv. 1884).
GUGEŞTI, COM. GUGEŞTI, JUD. VRANCEA
335. Hârtopul Mare. În partea de sud-est a satului, pe o terasă medie de pe malul drept
al râ-ului Râmna, pe locul denumit "Hârtopul Mare", au fost descoperite fragmente ceramice
caracteristice secolelor IX-X (H. V, nr. 111).
Cercetare V. Bobi, 1978.
Materialul se află la M.I. Focşani (inedit).
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GURA IDRICI, COM. ROŞIEŞTI, JUD. VASLUI
336. La Coşare şi Islaz. În marginea de nord-est a satului, de o parte şi de alta a râului
Idri-cea, s-au efectuat săpături arheologice care au prilejuit descoperirea a două locuinţebordei cu cera-mică şi obiecte caracteristice secolelor V-VI (H. I, nr. 83), precum şi a cinci
locuinţe-bordei conţinând ceramică şi obiecte din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 113). De
asemenea s-au găsit resturi ceramice spo-radice datând din secolele X-XI (H. VI, nr. 106).
Cf. G. Coman şi R. Alaiba, în Materiale şi cercetări arheologice (A XIV-a sesiune
anuală de rapoarte), Tulcea, 1980, p. 450-454; D. Gh. Teodor, R. Alaiba, în Materiale şi
cercetări arheologice (A XV-a sesiune anuală de rapoarte), Bucureşti, 1983, p. 464-469; R.
Maxim-Alaiba, în Acta M.M., III-IV, 1981-1982, p. 81-97.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
GURA VĂII, COM. GURA VĂII, JUD. BACĂU
337. Biserica Sf. Maria. În jurul bisericii Sf. Maria din vatra satului au fost
descoperite frag-mente ceramice datând din secolele V-VI (H. I, nr. 100) şi din secolele VIIVIII (H. III, nr. 81).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 13.
Materialul se află la M.I. Bacău.
338. Ciortea. Pe suprafaţa unei movile înalte de 18 m, situată pe terasa inferioară din
şesul Tazlăului Mare, în dreapta pârâului Gura Văii, pe locul denumit "Ciortea", aflat la 1,5
km. sud de sat, s-au descoperit cioburi din secolele VI-VII (H. II, nr. 52).
Cf. I. Şandru, în A.S.U. Iaşi, II, 1961, 1, vol.VII; N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi
Em. Zaharia, Aşezări..., p. 364, nr. 489.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
339. Marginea de sud a satului. În marginea de sud a satului, în grădina locuitoarei
Mar-ghioala lui Nicu Iosub, aflată pe o terasă joasă a râului Trotuş, au fost găsite fragmente
ceramice aparţinând secolelor V-VI (H. I, nr. 100) din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 180) şi din
secolele X-XI (H. VI, nr. 202).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 73, fig. 5/6; 8/8; 9/4; 10/5.
Materialul se află la M.I. Bacău.
340. Vintilă Pruteanu. În centrul satului, pe proprietatea lui Vintilă Pruteanu au fost
des-coperite resturi ceramice datând din secolele V-VI (H. I, nr. 100) şi din secolele VII-VIII
(H. III, nr. 81).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 73, fig. 4/1.
Materialul se află la M.I. Bacău.
GUŞIŢEI, COM. DIMITRIE CANTEMIR, JUD. VASLUI
341. Marginea nord-estică a satului. În marginea de nord-est a satului, pe pantele line
care coboară către pârâul satului, s-au descoperit resturi ceramice datând din secolele IX-X
(H. V, nr. 51).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969; idem, în R.A.V., p. 113.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
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342. Marginea de nord-vest a satului. La circa 1 km, pe dreapta pârâului "Câşla", din
mar-ginea de nord-nord-vest a satului s-au descoperit resturi ceramice datând din secolele VVI (H. I, nr. 115).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 113.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
GUTINAŞ, COM. ŞTEFAN CEL MARE, JUD. BACĂU
343. Siliştea Bogdanei. Pe locul denumit "Siliştea Bogdanei", aflat la circa 1,5 km.
nord-est de sat, s-au descoperit resturi ceramice datând din secolele VI-VII (H. II, nr. 154),
precum şi din secolele X-XI (H. VI, nr. 203).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 73, fig. 5/7; 9/2.
Materialul se află la M.I. Bacău.
HALTA C.F.R. BULBOACA, COM. DELENI, JUD. VASLUI
344. Vest de haltă. La cca 100-150 m. vest de haltă, pe ogoarele aflate în uşoară pantă
către apa Bârladului, s-au găsit cioburi lucrate cu roata din pastă cu microprundişuri,
caracteristice secolelor V-VI (H. I, nr. 57).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 288.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
HALTA C.F.R. DODEŞTI, COM. VIIŞOARA, JUD. VASLUI
345. Halta C.F.R. La aproximativ 300 m. vest de halta C.F.R., către apa Bârladului, sau des-coperit fragmente ceramice datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 116), precum şi
resturi aparţinând secolelor X-XI (H. VI, nr. 115).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, p. 288; idem, în Arh.Mold., VI, 1969, p. 310;
idem, în R.A.V., p. 267.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
346. Nordul Haltei. În apropiere de haltă, LA circa 500 m. nord, în cotul pe care îl
face apa Bârladului, au fost identificate resturi ceramice din secolele V-VI (H. I, nr. 93),
secolele VI-VII (H. II, nr. 111), secolele VIII-IX (H. IV, nr. 116) şi din secolele X-XI (H. VI,
nr. 115).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 288; idem, în Arh.Mold., VI, 1969, p. 310;
idem, în R.A.V., p. 267.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
347. Calea ferată. Pe terasa joasă din marginea de nord a satului, de-o parte şi de alta
a căii ferate, s-a descoperit o urnă de incineraţie care pare să aparţină secolelor VIII-IX (H.
IV, nr. 116).
Cf. G. Coman, în R.A.V. , p. 267.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
HANGU, COM. HANGU, JUD. NEAMŢ
348. Cetăţuia. Pe promontoriu denumit "Cetăţuia", astăzi parţial inundat de lacul de
acumulare al hidrocentralei Bicaz, cu ocazia săpăturilor întreprinse în 1957 în aşezarea La
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Tene de aici, a fost descoperit un topor din fier cu tăişul îngust, lama lungă şi curbată, cu
ceafă ovală şi aripioare laterale, datând din secolele VII-VIII (H. III, nr. 26).
Cf. D. Gh. Teodor, în Carpica, II, 1969, p. 268, fig. 14/5.
Piesa se află la M.I.M. Iaşi.
HĂNEŞTI, COM. HĂNEŞTI, JUD. BOTOŞANI
349. Moviliţă. În marginea de est a satului, pe un martor de eroziune denumit
"Moviliţa", în perioada anilor 1971-1974 s-au efectuat mai multe sondaje, descoperindu-se o
necropolă birituală din epoca migraţiilor. Unele morminte de înhumaţie după inventar (vase,
obiecte) par să aparţină seco-lelor V-VI (H. I, nr. 2).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 245; N. Zaharia şi
Em. Zaharia, în Din trecutul judeţului Botoşani, I, 1974, p. 144.
Materialul se află la M.I. Săveni-Botoşani.
HĂPĂI, COM. VÂRFU CÂMPULUI, JUD. BOTOŞANI
350. Podul Siretului. La vest de sat, pe malurile terasei de luncă de lângă podul de
peste Siret, s-au găsit cioburi aparţinând secolelor X-XI (H. VI, nr. 11).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 300, nr. 272.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
HĂRPĂŞESTI, COM. POPEŞTI, JUD. IAŞI
351. Gropul Morii. Pe tarlaua "Gropul Morii", lângă iazul "Hărpăşeşti", în dreptul
barajului ia-zului spre satul Chilişoaia, au fost descoperite resturi ceramice aparţinând
secolelor X-XI (H. VI, nr. 206).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., II, 1985, p. 317.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
HELEŞTENI, COM. HELEŞTENI, JUD. IAŞI
352. Staţia de Pompare. Pe terasa stângă a Siretului, la est de staţia de pompare, în
direcţia fostei halte C.F.R. Heleşteni, s-au descoperit resturi ceramice aparţinând secolelor
VI-VII (H. II, nr. 39), precum şi din secolele X-XI (H. VI, nr. 23).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., I, 1984, p. 168.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
353. Tarlaua I.A.S.. În stânga căii ferate Iaşi-Paşcani, între staţia C.F.R. Pietrişul şi
staţia C.F.R. Ruginoasa, la circa 1,5 km. de staţia Pietrişul, s-au descoperit resturi ceramice
datând din secolele V-VI (H. I, nr. 20) şi din secolele X-XI (H. VI, nr. 23).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., I, 1984, p. 168, fig. 24/16-17, 28; 25/1.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
HLINCEA, COM. CIUREA, JUD. IAŞI
354. Marginea nord-vestică a satului. Pe dâmburile aplatizate înşiruite între pârâul
Nicolina şi drumul care duce în sat, s-au descoperit fragmente ceramice din perioda secolelor
VIII-IX Tot de aici provine şi o cataramă dreptunghiulară de bronz, precum şi o mărgică de
sticlă albastră polifaţetată (H. IV, nr. 53).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 196, pl. LVI/13.
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Materialul se află la I.A. Iaşi.
355. Poala vestică a dealului Cetăţuia. Pe poala vestică a dealului Cetăţuia, prin
cercetările de suprafaţă efectuate, s-au descoperit fragmente ceramice datând din secolele
VIII-IX. Cu acelaşi prilej, din săpăturile unui şanţ militar, care a distrus o groapă de bordei
din aceeşi vreme, au fost recoltate fragmente ceramice, un împungător din os, două cuţitaşe
din fier şi zgură de fier din aceeaşi vreme. Ulterior, pe acest loc au fost întreprinse săpături
arheologice sistematice, cu care ocazie au fost des-coperite patru bordeie, de formă
trapezoidală sau pătrată, prevăzute cu cuptoare construite din piatră sau din lut. Din interiorul
acestora au fost recoltate numeroase fragmente ceramice lucrate cu mâna sau la roata înceată
provenind de la borcane, unele ornamentate cu linii vălurite sau orizontale. De asemenea, au
mai fost descoperite fragmente de castroane semisferice şi tipsii. Alături de ceramică au mai
fost găsite cuţitaşe din fier, fusaiole de lut, împungătoare din os şi pietre pentru ascuţit. În
apropierea bordeielor se aflau şi câteva gropi de provizii, precum şi cuptoraşe construite în
aer liber. Întregul material se datează în secolul al VIII-lea (H. III, nr. 21). Tot cu prilejul
săpăturilor amintite s-a descoperit şi o suprapunere de bordeie, cel mai nou fiind A4, după
materialele pe care le conţinea aparţinând secolelor X-XI , dovedindu-se astfel o anumită
continuitate de locuire pe acelaşi loc (H. VI, nr. 36).
Cf. M. Petrescu-Dîmboviţa şi colaboratorii, în S.C.I.V., IV, 1953, 1-2, p. 312-313;
idem, în S.C.I.V., V, 1954, 1-2, p. 233-239; idem, în S.C.I.V., VI, 1955, 3-4, p. 687-693; N.
Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 195, pl. LV/13-14; CLXXI/812.
Materialul se află la I.A. Iaşi şi parţial la M.I.M. Iaşi.
HLIPICENI, COM. HLIPICENI, JUD. BOTOŞANI
356. La Movilă. La circa 1 km. nord-nord-est de podul de cale ferată de peste râul
Jijia, pe partea stângă a râului, pe un martor de eroziune din şesul Jijiei, s-au adunat
fragmente ceramice aparţinând secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 20).
Cf. Al. Păunescu, P. Şadurschi şi V. Chirica, în R.A.B., p. 147.
Materialul se află la M.I. Botoşani.
HOLBOCA, COM. HOLBOCA, JUD. IAŞI
357. Peste baltă (Pârliţi). La est de sat şi de vatra fostului iaz "Baloşi", pe panta nordvestică a dealului Canaş, în locul denumit "Peste baltă", ca şi pe suprafaţa podişului dinspre
"Movila cea Mare", s-au descoperit resturi ceramice din pastă nisipoasă, ornamentate cu linii
vălurite în asociere cu frag-mente cenuşii din pastă fină decorate cu linii lustruite, aparţinând
secolelor X-XI (H. VI, nr. 41).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 197, pl. LX/19,
23; LXI/5-6.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
358. La Moară. În marginea sudică a satului, aproape de locul unde pârâul Bulgarilor
se varsă în Bahlui, la poala terasei acestui râu, cu ocazia săpării conductei de apă Prut-Iaşi, sau descoperit resturi ceramice datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 55).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 198.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
99

DAN GH. TEODOR - DESCOPERIRI

359. Movila cea Mare. În jurul ridicăturii denumită "Movila cea Mare", la cca. 1 km.
sud-est de sat, s-au descoperit fragmente ceramice datând din secolul al VIII-lea (H. III, nr.
20).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 198, pl. LX/8.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
360. Nord-vest de sat. Pe resturile unui bot de deal din marginea de nord-vest a
satului, măr-ginit de şesul Bahluiului, deal în mare parte distrus de constructia şoselei IaşiCristeşti, care trece prin apropiere, cu prilejul săpăturilor întreprinse într-o movilă aplatisată
de pe acest deal, pe lângă mor-minte din alte epoci, au fost descoperite şi două schelete
prefeudale. Primul mormânt (M. 19) avea scheletul întins pe spate, cu orientarea est-vest,
fiind lipsit de inventar. Al doilea schelet (M. 26) era de asemenea întins pe spate, cu
picioarele încrucişate şi avea orientarea NV-SE. Ca inventar poseda, lângă tibia dreaptă, patru
săgeţi romboidale din fier, iar peste piciorul drept, mâna stângă şi torace avea un junghier din
fier cu plăsele de os ornamentate cu cerculeţe, iar lângă ure-chea dreaptă - un cercel din fir de
argint răsucit. Mormintele se datează în secolele X-XI (H. VI, nr. 41).
Cf. Vl. Zirra, în S.C.I.V., III, 1952, p. 96, 108, fig. 14-15; V. Spinei, Moldova în
secolele XI-XIV, Bucureşti, 1982, p. 138-139.
Materialul se află la I.A. Bucureşti.
HOLM, ORAŞ PODUL-ILOAIE, JUD. IAŞI
361. Deal Holm. Pe panta nord-estică a dealului Holm, la cca. 500 m. sud de fântâna
de la poala dealului, într-o pepinieră, s-au găsit fragmente ceramice din secolele X-XI (H. VI,
nr. 26). Câ-teva din ele sunt lucrate din caolin.
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 109, pl. LXIII/3.
Materialul se află la I.A. Iaşi
HOMICENI, COM. BÂRGĂOANI, JUD. NEAMŢ
362. Bendeasca. Cu prilejul cercetării unei aşezări carpice de pe locul "Bendeasca", sau descoperit mai multe locuinţe-bordei conţinând ceramică lucrată cu mâna şi câteva obiecte
din lut, os şi piatră, datând din secolele VI-VII (H. II, nr. 182).
Cf. Gh. Dumitroaia, Mem.Antiq., XVIII, 1992, p. 291.
Materialul se află la M.I. Piatra-Neamţ.
HORGA, COM. EPURENI, JUD. VASLUI
363. Vatra satului. În vatra satului, între şcoală, biserică şi locuinţa lui S. Manolache
au fost descoperite bogate resturi arheologice compuse din ceramică lucrată cu mâna şi la
roată, dintre care se remarcă un vas întreg ornamentat cu cruci. Tot de aici provin şi două
monede bizantine de bronz, emisiuni de la Justinian I şi Justin II, precum şi o fibulă digitată,
din metal alb (potin), prevăzută cu şapte butoni, păstrată fragmentar. Întregul material datează
din secolele VI-VII (H. II, nr. 90). Tot pe acest loc au fost descoperite şi resturi ceramice
datând din secolele IX-X (H. V, nr. 67). Cu prilejul refacerii drumului din această porţiune a
satului s-au descoperit resturile unui bordei prevăzut cu o vatră înconjurată cu pietre, din care
s-au cules fragmente ceramice datând din secolele X-XI Tot din zonă provine şi o monedă
bizantină de bronz emisiune de la împăratul Constantin al X-lea Ducas (H. VI, nr. 136).
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Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 290; idem, în Mem.Antiq., III, 1971, p. 484;
idem, în R.A.V., p. 131, fig. 147/1; 158/1; 166/7-9; V. Spinei, în Dacia, XIX, 1975, p. 229.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
364. Peste râpă. În sectorul nord-estic al satului, în malurile abrupte de pe locul
denumit "Peste râpă", au fost identificate resturi ceramice aparţinând secolelor VIII-IX (H.
IV, nr. 127) şi se-colelor X-XI (H. VI, nr. 136).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 290; idem, în R.A.V., p. 131.
Materialul se află la M.I. Vaslui
365. Podul C.F.R.. În dreapta podului C.F.R., pe terasă interfluvială situată în
marginea de sud a satului, s-au descoperit resturi ceramice datând din secolele VII-VIII (H.
III, nr. 78).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 132.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
366. Valea Stejarului. La circa 250 m. vest de podul C.F.R., pe malul drept al
ravenelor văii Stejarului, s-au descoperit resturi ceramice (trei vase mici) lucrate din pastă
zgrunţuroasă, carac-teristice secolelor V-VI (H. I, nr. 94).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 132, fig. 146/3, 6-7.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
HORGEŞTI, COM. HORGEŞTI, JUD. BACĂU
367. Cânepărie. La cca. 150 m. est de localitatea Horgeşti, dincolo de şoseaua Bacău Pa-rincea, la începutul lunii mai 1968, locuitorul Sălăţeanu Vasile a descoperit în albia
pârâului Răcătău un vas de bronz conţinând monede şi obiecte de bronz. Vasul căzuse din
malul înalt de 2 m. al pârâului (în urma prăbuşirii acestuia). Cercetările făcute de muzeografii
Muzeului de Istorie din Bacău au dus la recuperarea vasului cu 46 de monede, un lanţ de
bronz şi 13 bucăţi de tablă din aramă. Din informaţiile obţinute, vasul conţinuse cca. 70
monede de bronz. Monedele sunt bizantine şi prezintă următoarele emisiuni: 21 bucăţi de la
Justin II (565-578), 3 bucăţi de la Tiberiu II Constantin (578-582) şi 22 bucăţi de la Mauriciu
Tiberiu (582-602). De asemenea, s-a găsit şi o monedă de bronz de la Focas (602-610), care
însă s-a pierdut. Pe baza acestei monede, îngroparea tezaurului poate fi datată în prima decadă
a secolului al VII-lea (H. II, nr. 55).
Cf. V. Căpitanu, în Carpica, IV, 1971, p. 253, 269; C. Buzdugan, în Carpica, VI,
1973-1974, p. 47-53.
Materialul se află la M.I. Bacău.
HORINCENI (BEREZENI), COM. BEREZENI, JUD. VASLUI
368. Moţoi. În marginea sud-vestică a satului, la 200-300 m, pe locul denumit
"Moţoi", s-au descoperit fragmente ceramice din secolele VI-VII (H. II, nr. 84), precum şi din
secolele X-XI (H. VI, nr. 92).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 292; idem, în R.A.V., p. 67.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
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369. Troienaşi. La cca. 1 km. vest de sat, pe malul stâng al pârâului, lângă baraj, pe
locul de-numit "Troienaşi", s-au descoperit fragmente ceramice din secolele V-VI (H. I, nr.
95), din secolele VI-VII (H. II, nr. 84), precum şi din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 125).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 292; idem, în Arh.Mold., VI, 1969, p. 304;
idem, în R.A.V., p. 67.
Materialul se flă la M.I. Vaslui.
HORLEŞTI, COM. HORLEŞTI, JUD. IAŞI
370. Dealul Movila. La circa 500 m. nord de sat şi de sediul fostului C.A.P., pe partea
dreaptă a văii "Islaz", pe versantul de est al dealului "Movila" s-au găsit resturi ceramice
caracteristice seco-lelor VIII-IX (H. IV, nr. 187).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., I, 1984, p. 177.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
371. La Răchiţi. La circa 1 km. nord-nord-est de sat, între dealurile "Coşere" şi
"Viişoara", pe versantul de sud al primului, au fost descoperite fragmente ceramice datând din
secolele VIII-IX (H. IV, nr. 187).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., I, 1984, p. 177.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
HORODIŞTEA, COM. PĂLTINIŞ, JUD. BOTOŞANI
372. În Bâtcă. Pe micul pinten de deal denumit "În Bâtcă" din marginea nord-vestică a
satului, loc cercetat prin săpături sistematice în 1929, s-au descoperit şi resturi ceramice din
secolele VIII-IX S-au descoperit şi urme de palisadă, resturi de oase arse şi zgură din fier (H.
IV, nr. 1).
Cf. H. Dumitrescu, în Dacia, IX-X, 1941-1944, p. 148, fig. 13/19; p. 151; fig. 15/4; D.
Gh. Teodor, în S.C.I.V., 19, 1968, 2, p. 228; N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em.
Zaharia, Aşezări..., p. 274, nr. 207 A.
Materialul recoltat din săpături se află la I.A. Bucureşti, iar cel din cercetările de
suprafaţă la I.A. Iaşi.
373. În Mălăişte. Pe dealul "Horodiştei", situat la vest de sat, pe locul denumit în
"Mălăişte", s-a întreprins un mic sondaj cu prilejul căruia s-a descoperit un bordei rectangular,
prevăzut cu o vatră construită din pietre, din interiorul căruia au fost scoase fragmente
ceramice lucrate cu mâna şi la roata încetă, precum şi o aplică şi un cercel semilunar cu
pandantiv stelat, toate datând din secolele VII-VIII (H. III, nr. 1).
Cf. N. Zaharia şI Em. Zaharia, în Din trecutul judeţului Botoşani, I, 1974, p. 139; D.
Gh. Teodor, Teritoriul est carpatic..., Iaşi, 1978, p. 22, 78, fig. 38/2.
Materialul se află la M.I. Botoşani şi parţial la I.A. Iaşi.
HOROIATA, COM. BOGDĂNEŞTI, JUD. VASLUI
374. Marginea de nord-nord-vest a satului. La cca. 200-300 m. de marginea de nordnord-vest a satului, pe pantele care coboară către pârâul satului, s-au descoperit fragmente
ceramice din se-colele VII-VIII (H. III, nr. 38), precum şi resturi aparţinând secolelor X-XI
(H. VI, nr. 85).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 75.
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Materialul se află la M.I. Vaslui.
HUDUM, COM. CURTEŞTI, JUD. BOTOŞANI
375. Marginea de sud-est. În marginea de sud-est a satului, pe pantele din apropierea
pârâu-lui Dresleuca, au fost descoperite resturi ceramice datând din secolele V-VII (H. II, nr.
163), precum şi din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 193) şi secolele X-XI (H. VI, nr. 222).
Cercetare G. Coman, 1975.
Materialul se află la M.I. Vaslui (inedit).
HUŞI, ORAŞ HUŞI, JUD. VASLUI
376. Loc necunoscut. De pe teritoriul oraşului, dintr-un loc necunoscut, provine o
monedă de bronz bizantină, emisiune de la Justinian I - secolul VI (H. II, nr. 119).
Cf. D. Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic..., Iaşi, 1978, p. 23, fig. 16/1; idem,
Romanitatea carpato-dunăreană şi Bizanţul în secolele V-XI , Iaşi, 1981, p. 38, fig. 14/4; G.
Coman, în R.A.V., p. 376, fig. 166/19.
Moneda se află la M.I. Vaslui.
HUŢANI, COM. VLĂDENI, JUD. BOTOŞANI
377. Grădina de zarzavat. În marginea de sud-est a satului, în Grădina de zarzavat, pe
o terasă în pârâul Gârla Huţanilor sau Gârla Mare, au fost descoperite fragmente ceramice
datând din secolele V-VI (H. I, nr. 104), secolele VIII-IX (H. IV, nr. 192) şi din secolele X-XI
(H. VI, nr. 221).
Cercetare G. Coman, 1975.
Materialul se află la M.I. Vaslui (inedit).
IAŞI, ORAŞ IAŞI, JUD. IAŞI
378. Bariera Cârlig. Pe suprafeţele plate ale alunecărilor de coastă aflate în marginea
nordică a oraşului, la cca. 200-300 m. distanţă de bariera "Cârlig", s-au descoperit fragmente
ceramice din se-colele V-VI (H. I, nr. 14), precum şi din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 52). De
asemenea, cu prilejul ace-leiaşi cercetări s-a găsit şi un fragment de pieptene bilateral de os
din secolele V-VI
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 204, pl.
CLXXIX/6; CXXVIII/16.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
379. Crucea lui Ferenţ. Pe terasa inferioară din stânga pârâului Nicolina, pe terenul
din apro-pierea monumentului denumit "Crucea lui Ferenţ", s-a descoperit întâmplător în
1930 o fibulă digitată din bronz aurit. În 1956 s-au întreprins cercetări de suprafaţă,
descoperindu-se câteva fragmente ce-ramice din secolele VI-VII care au fost puse în legătură
cu fibula amintită, datată în aceeaşi vreme. În 1963 s-a efectuat pe acelaşi loc un sondaj,
descoperindu-se două semibordeie rectangulare, parţial distruse de o lutărie. În prima
locuinţă, prevăzută cu o sobă construită din pietre, s-a găsit un vas lucrat cu mâna, mai multe
fragmente din aceeaşi categorie ceramică, o verigă de os şi o a doua fibulă de bronz. În al
doilea semibordei, care avea un cuptor cotlonit în peretele natural, s-a găsit ceramică de
aceeaşi factură. Întregul marterial a fost datat în a doua jumătate a secolului al VI-lea,
eventual şi la începutul secolului al VII-lea (H. II, nr. 31).
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Cf. D. Gh. Teodor, în C.I., II, Iaşi, 1971, p. 118-121; N. Zaharia, M. PetrescuDîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 202, pl. LXXIII/4; LXXIII/31.
Materialul se află la I.A. Iaşi şi parţial la M.I.M. Iaşi.
380. Curtea Domnească. Pe promontoriul terasei inferioare din stânga Bahluiului,
lângă latura de est a Palatului Culturii, sub planşeul Teatrului de Vară, cu ocazia cercetărilor
arheologice între-prinse în ruinele medievale, s-a descoperit un rest din groapa unui bordei,
distrus de fundaţiile zidu-rilor, din care s-au adunat fragmente ceramice din secolele VI-VII
(H. II, nr. 31).
Cf. Al. Andronic, Eugenia Neamţu, M. Dinu, în Arh.Mold., V, 1967, p. 192-193.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
381. Fabrica de cărămizi. În nisipăria fabricii de cărămizi şi ţigle din cartierul Abator,
la circa 200 m., între fabrică şi atelierele auto, s-au descoperit fragmente ceramice din
secolele V-VI (H. I, nr. 14), precum şi un mormânt de înhumaţie din secolele IX-X (H. V, nr.
15).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 204-205.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
382. Şesul Nicolinei - Podul de Fier. În apropierea podului de fier din şesul Nicolinei
s-au des-coperit fragmente ceramice datând din secolele X-XI (H. VI, nr. 33).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, S.C.S. Iaşi, VII, 1956, 2, p. 39.
Materialul se află la I.A. Iaşi, inv. I.599.
383. Nicolina. În zona în care a fost construit Combinatul de Utilaj Greu, pe terasa
inferioară a pârâului Nicolina, au fost descoperite nouă locuinţe adâncite în sol, prevăzute cu
vetre construite din pietre, conţinând ceramică lucrată cu mâna şi la roată şi câteva obiecte din
os şi lut, caracteristice secolelor VI-VII (H. II, nr. 31).
Cf. I. Ioniţă, în Palast und Hutte, Mainz am Rhein, 1982, p. 567-586.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
384. Strada Banu. Pe strada Banu, între Liceul Naţional şi Grădiniţa de copii nr. 13,
cu ocazia unor lucrări edilitare a fost descoperit un vas bizantin din plumb (ampulia),
ornamentat (prin turnare) cu motive creştine, datând din secolele X-XI (H. VI, nr. 33).
Cf. V. Macarie, în S.C.I.V.A, 32, 1981, p. 299-303.
Piesa se află la M.I.M. Iaşi.
385. Strada Ciurchi. Pe suprafaţa plană a terasei din stânga Bahluiului, între străzile
Ciurchi, Hataşul Vitelor şi Grădinari din marginea sud-estică a oraşului, în cartierul Tătăraşi,
s-au descoperit numeroase fragmente din pastă zgrunţuroasă cu pietricele în compoziţie,
datând din secolele V-VI (H. I, nr. 14).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 205-206.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
386. Teritoriul oraşului. Dintr-un loc neprecizat de pe teritoriul oraşului provine o
monedă de aur, emisiune de la Justinian I (H. II, nr. 31).
Cf. M. Petrescu-Dîmboviţa, în R.R.H., VI, 1967, p. 185, nota 29 (moneda a fost
ulterior pierdută).
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387. Poligonul de tragere. La cca. 500 m. sud de Poligonul de tragere, către "Groapa
lui Vodă", în săpătura unor tranşee, s-au descoperit câteva fragmente ceramice caracteristice
secolelor X-XI (H. V, nr. 15).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 204, pl.
LXXVIII/20-21.
Materialul se află la M.I.M. Iaşi.
IBĂNEŞTI, COM. ALEXANDRU VLHUŢĂ, JUD. VASLUI
388. Marginea vestică a satului. În marginea vestică a satului, în jurul confluenţei a
două mici pâraie, s-au descoperit fragmente ceramice lucrate la roată, caracteristice secolelor
V-VI (H. I, nr. 65). Unele fragmente sunt lucrate cu roata, ornamentate cu incizii orizontale,
altele- lucrate cu mâna şi de-corate cu alveole pe buză, şi aparţin secolelor VI-VII (H. II, nr.
73), iar unele resturi ceramice din pastă nisipoasă datează din secolele VIII-IX (H. IV, nr.
101).
Câteva fragmente lucrate la roată, bogat ornamantate cu incizii, precum şi altele
lucrate din pastă fină cu decor lustruit aparţin secolelor X-XI (H. VI, nr. 117).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 49.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
389. La meri. La circa 2,5 km. sud-vest de sat, pe locul denumit "La meri" sau "În
Valea Merilor", s-a descoperit o aşezare cu resturi ceramice caracteristice secolelor VIII-IX
(H. IV, nr. 101).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 50.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
390. Marginea vestică a satului. În marginea vestică a satului, la cca. 200 m., în
uşoară pantă către pârâul din apropiere, s-au descoperit fragmente ceramice lucrate cu roata
datând din secolele V-VI (H. I, nr. 65), precum şi altele caracteristice secolelor VII-VIII (H.
III, nr. 65) şi din secolele X-XI (H. VI, nr. 117).
Cercetare G. Coman, 1971.
Materialul se află la M.I. Vaslui (inedit).
IBĂNEŞTI, COM. IBĂNEŞTI, JUD. BOTOŞANI
391. La Curte. Pe podişul din sectorul mai înalt al satului, pe locul denumit "La Curte"
sau "Cimitirul Vechi", şanţul de scurgere a drumului a secţionat groapa unui bordei din care
s-au cules fragmente ceramice lucrate cu mâna din pastă nisipoasă şi cu cioburi pisate,
provenite din borcane şi tipsii, caracteristice secolelor VI-VII (H. II, nr. 1).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 289, nr. 243 b; D.
Gh. Teodor, în Din trecutul judeţului Botoşani, I, 1974, p. 102.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
IGEŞTI, COM. BLĂGEŞTI, JUD. VASLUI
392. Biserică. În vatra satului, pe terenul situat între locuinţa învăţătorului C. Roşu şi
biserică, au fost descoperite resturi ceramice datând din secolele V-VI (H. I, nr. 74), secolele
VIII-IX (H. IV, nr. 135) şi din secolele X-XI (H. VI, nr. 147).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 78; idem, în R.A.V., p. 78.
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Materialul se află la M.I. Vaslui.
393. Iazul lui Stoian. În marginea de sud-est a satului, în jurul unor izvoare, pe o
poziţie înaltă, pe locul denumit "Iazul lui Stoian", s-au descoperit fragmente ceramice din
secolele VIII-IX (H. IV, nr. 135), precum şi altele aparţinând secolelor X-XI (H. VI, nr. 147).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 291; idem, în Arh.Mold., VI, 1969, p. 285;
idem, în R.A.V., p. 78.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
394. Marginea sud-vestică. În marginea sud-vestică a satului, la cca. 300-400 m.,
lângă dru-mul Blăgeşti - Ţuţcani, în uşoară pantă, au fost descoperite fragmente ceramice
datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 135) şi secolele X-XI (H. VI, nr. 147).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 291, fig. 2/1, 3; 16/9; 17/8; idem, în R.A.V.,
p. 78; N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 347, nr. 423 e.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
395. Scândureni-Est. În partea de est a locului denumit "Scândureni", din vatra de la
nord a satului, au fost descoperite fragmente ceramice lucrate cu roata precum şi cu mâna,
datând din se-colele V-VI , având analogii în cultura Costişa-Botoşana (H. I, nr. 74). Pe
acelaşi loc au fost desco-perite resturi ceramice din secolele X-XI (H. VI, nr. 147) şi o
garnitură de curea din bronz, două îm-pungătoare din os şi două fusaiole din lut din aceeaşi
vreme.
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 291; idem, în Arh.Mold., VI, p. 282, fig. 2/12, 4; 12/1; 13/10; 14/2; idem, în R.A.V., p. 77, fig. 156/2, 6, 18).
Materialul se află la M.I. Vaslui.
396. Scândureni-Vest. În sectorul de nord al vetrei satului, în partea de vest a locului
denumit "Scândureni", lângă pârâu, s-au descoperit resturi ceramice caracteristice secolelor
X-XI (H. VI, nr. 147).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 291.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
IONĂŞENI, COM. TRUŞEŞTI, JUD. BOTOŞANI
397. La Ţintirim. Pe terasa inferioară din dreapta Jijiei, la est de satul Ionăşeni, în
preajma cantonului C.F.R., s-a efectuat în 1961 un sondaj într-o aşezare de tip Sântana de
Mureş, desco-perindu-se cu acest prilej şi resturile unui bordei din care s-au cules fragmente
ceramice lucrate la roată din pastă nisipoasă şi fină, ornamentată cu linii orizontale, vălurite
sau lustruite, caracteristice secolelor X-XI (H. VI, nr. 8).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 249, nr. 145.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
IPATELE, COM. IPATELE, JUD. IAŞI
398. Petreşti. La vest de sat, pe panta estică a dealului Recea, s-au descoperit resturi
ce-ramice datând din secolele IX-X (H. V, nr. 102).
Cf. A. Rusu, în C.I., XII-XIII, 1981-1982, p. 215, fig. 32/8.
Materialul se află în colecţia A. Rusu.
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399. Ţarină. La circa 400 m. sud de sat, la vest de C.A.P. Ipatele, pe o prelungire a
terasei medii, s-au găsit fragmente ceramice aparţinând secolelor VII-VIII (H. III, nr. 71).
Cf. A. Rusu, în C.I., XII-XIII, 1981-1982, p. 215, fig. 21/5.
Materialul se află în colecţia lui A. Rusu.
IREASCA, COM. GOHOR, JUD. GALAŢI
400. Izvoare. În partea de nord a satului şi la sud-est de locul denumit "Izvoare", s-au
des-coperit fragmente ceramice lucrate cu roata, provenite din borcane având buza răsfrântă,
iar corpul ornamentat cu linii vălurite, caracteristice secolelor IX-X (H. V, nr. 73).
Cf. M. Brudiu, în Materiale, IX, 1970, p. 520, fig. 9/1-6, 9.
Materialul se află la M.I. Galaţi.
ITEŞTI, COM. BEREŞTI-BISTRIŢA, JUD. BACĂU
401. Marginea de est. În marginea de est a satului, la cca. 100-200 m, pe un platou
orientat către sud-est, s-au descoperit fragmente ceramice din secolele X-XI (H. VI, nr. 55).
Cf. M. Florescu şi V. Căpitanu, în Arh.Mold., VI, 1969, p. 216.
Materialul se află la M.I. Bacău.
IUGANI, COM. MIRCEŞTI, JUD. IAŞI
402. Izvoarele la Jugani. La circa 500 m. est-sud-est de Mirceşti, pe terasa inferioară a
Si-retului, în taluzul vechiului drum spre Jugani, a fost descoperit un vas fragmentar lucrat cu
mâna, ca-racteristic secolelor V-VI (H. I, nr. 101), precum şi fragmente din secolele X-XI (H.
VI, nr. 131).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., I, 1984, p. 229, fig. 24/31.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
IVĂNEŞTI, COM. IVĂNEŞTI, JUD. VASLUI
403. Nordul satului. Pe panta dealului dintre Racova şi Costeşti, din marginea de nord
a satului, lângă grajdurile fostului C.A.P., s-au descoperit resturi ceramice din secolele X-XI
(H. VI, nr. 82).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 159.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
404. Ursoaia Veche (Vărzărie). La circa 1 km. nord-est de marginea vestică a satului,
de-a lungul unui pârâiaş care se vărsa în stânga râului Racova, pe locul denumit "Ursoaia
Veche", sau "Vărzărie", s-au descoperit fragmente ceramice aparţinând secolelor VI-VII (H.
II, nr. 70), VIII-IX (H. IV, nr. 85) şi X-XI (H. VI, nr. 82).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 160.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
IVEŞTI, COM. IVEŞTI, JUD. VASLUI
405. Ciucurul lui Ivan. La circa 3 km. nord-nord-est de sat, pe panta din stânga râului
Tutova, pe locul denumit "Ciucurul lui Ivan", s-au descoperit fragmente ceramice datând din
secolele VIII-IX (H. IV, nr. 181).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 164.
Materialul se află la M.I. Bârlad.
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406. La Grădinărie. Pe unul din grindurile din dreapta râului Tutova, la cca. 2 km.
nord-vest de sat, lângă drumul Pietriş-Iveşti, în locul denumit "La Grădinărie", s-au descoperit
resturi ceramice da-tând din secolele IX-X (H. V, nr. 45).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 324, nr. 347 A.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
407. Nordul satului. La circa 500 m. nord de sat, între malul stâng al râului Tutova şi
şosea, s-au descoperit fragmente ceramice datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 181) şi din
secolele X-XI (H. VI, nr. 204).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 164.
Materialul se află la M.I. Bârlad.
IZVOARE, COM. BAHNA, JUD. NEAMŢ
408. La pod la Hărmăneşti. Pe dreapta pârâului Băhnişoara, în apropierea terasei
Siretului, în jurul unor izvoare de pe locul denumit "La pod la Hărmăneşti", s-au efectuat
săpături arheologice dându-se la iveală 19 locuinţe de tip bordei, prevăzute cu cuptoare de lut
sau piatră, din interiorul cărora s-au recoltat materiale ceramice şi obiecte caracteristice
secolelor VI-VII (H. II, nr. 44), precum şi 23 locuinţe de acelaşi tip aparţinând secolelor VIIIIX (H. IV, nr. 31), din care s-a recoltat de asemenea un bogat material arheologic (vase,
unelte, obiecte de podoabă etc.).
Cf. I. Mitrea, Carpica, VI, 1973-1974, p. 55-76; idem, Carpica, X, 1978, p. 205-252;
idem, Carpica, XII, 1980, p. 133-134; pl. XXIV/3; XXV/4; XXXIII-XXXVIII; XXXIX/1-2,
5-6; XL; XCI; XLXIII/2 XLIV/4-5, 8, 12; XLV/1-3; XLVII/9, 11, 14-18; XLVIII/2-11, 1319, 21, 24; XLIX/6, 8-12; L/4-7, 11-14.
Materialul se află la M.I. Bacău.
IZVOARE, COM. DUMBRAVA ROŞIE, JUD. NEAMŢ
409. Dealul Boteştilor (Izvoarelor). Pe panta sudică a Dealului Boteştilor (sau Dealul
Izvoa-relor), aflat la 1 km. est de sat, cu prilejul săpăturilor arheologice întreprinse între anii
1936-1948, s-au descoperit, în sectorul B, mai multe fragmente ceramice decorate cu striuri
orizontale şi vălurite, câteva fusaiole din lut, râşniţe circulare, fragmente de gresie şi un vârf
de săgeată din fier, datând din secolele IX-X (H. V, nr. 21).
Cf. R. Vulpe, Izvoare (Săpăturile din 1936-1948) - monografie arheologică,
Bucureşti, 1957, p. 318 şi urm.; fig. 333/1-2; 336/3, 8-10; 338/1; 339/1-3; 342/1-3.
Materialul se află la M.I. Piatra Neamţ şi parţial la I.A. Bucureşti.
JARIŞTEA, COM. JARIŞTEA, JUD. VRANCEA
410. Marginea. În partea estică a satului, în punctul denumit "Marginea", în 1976, pe
mar-ginea drumului care duce spre centrul satului, locuitorul I. Pleşcan a descoperit un topor
din fier cu ceafa şi tăişul lat, prevăzut cu aripioare la gaura de înmănuşare. Tot de pe acest loc
provine şi un cosor din fier prevăzut cu dinte. Ambele piese se datează în secolele X-XI (H.
VI, nr. 178).
Cf. A. Paragină, în Studii şi comunicări - Vrancea, I, 1978, p. 81-84.
Piesele se află la M.I. Focşani.
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JIGĂLIA, COM. ŞULETEA, JUD. VRANCEA
411. Dumbrava Roşie. Pe coama dealului dintre Jigălia şi Şuletea, unde se află un
tumul, s-a descoperit un colan de bronz şi un pumnal caracteristic secolelor X-XI (H. VI, nr.
148).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 236, fig. 159/15.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
JIGORENI, COM. ŢIBĂNEŞTI, JUD. IAŞI
412. Glodeni. La circa 200 m. în marginea de est-sud-est a satului, pe panta dealului
Holbă-neasa, pe locul denumit "Glodeni" s-au descoperit fragmente ceramice lucrate cu mâna
din pastă cu cioburi pisate în compoziţie, unele având alveole pe buză. Materialul datează din
secolele VII-VIII (H. III, nr. 24).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., II, 1985, p. 428.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
LĂTĂI-CÂMPENI, COM. PRĂJENI, JUD. BOTOŞANI
413. La Dodolea. În jurul unei mici suprafeţe depresionare, asemenea unei vetre de
iaz, situate pe podişul din preajma drumului Lătăi-Rădeni, pe locul denumit "La Dodolea", sau identificat fragmente ceramice datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 22).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 250, nr. 147 g; pl.
CCVII/9-12.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
LĂŢEŞTI, COM. MURGENI, JUD. VASLUI
414. Dealul Ciubucăreasa. La cca. 1 km. sud-sud-est de sat, pe poala sudică a dealului
Ciu-bucăreasa, de pe stânga pârâului Sărata, s-au descoperit fragmente ceramice datând din
secolele VIII-IX (H. IV, nr. 129) şi din secolele X-XI (H. VI, nr. 146).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 291; idem, în Arh.Mold., VI, 1969, p. 290;
idem, în R.A.V., p. 190; N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa, Aşezări..., p. 348, nr. 425 c.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
415. Dispensarul veterinar. În vatra satului, de o parte şi de alta a pârâului Sărata, în
jurul dispensarului veterinar şi a locuinţei lui T. Zamfir, s-au descoperit resturi ceramice
caracteristice se-colelor IX-X (H. V, nr. 62), precum şi din secolele X-XI (H. VI, nr. 146).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 291; idem, în Arh.Mold., VI, 1969, p. 290,
fig. 10/11; 15/4; idem, în R.A.V., p. 189.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
416. La Colonel. Pe valea pârâului Sărata, cca. 3km. sud de sat, în şesul Elanului, pe
locul denumit "La Colonel", s-au descoperit cioburi din vase lucrate la roată, datând din
secolele VI-VII (H. II, nr. 108), resturi ceramice caracteristice secolelor VII-VIII (H. III, nr.
48) precum şi fragmente de vase şi tipsii caracteristice secolelor IX-X (H. V, nr. 62).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 291, fig. 5/11; 9/11; 12/4; idem, în
Arh.Mold., VI, 1969, p. 290, fig. 6/11.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
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LESPEZI, COM. HOMOCEA, JUD. VRANCEA
417. Biserica satului. În marginea de nord-nord-vest a satului, pe o terasă de pe malul
drept al pârâului Prisăcii, situată la câteva sute de metri de biserica satului, s-au descoperit
resturile unui bordei. Săpăturile de salvare întreprinse ulterior au dus la dezvelirea unei
locuinţe-bordei, conţinând ceramică lucrată cu mâna şi cu roata, ornamentată cu striuri
orizontale şi vălurite, precum şi câteva obiecte caracteristice secolelor VIII-IX (H. IV, nr.
150).
Cf. I. Mitrea, în Carpica, VIII, 1976, p. 183 şi urm.; idem, în Studii şi comunicări Vrancea, I, Focşani, 1978, p. 51-52, fig. 8, 9, 10.
Materialul se află la M.I. Bacău.
418. Bobeică. În partea de nord-est a satului, lângă Valea Drăgăicii, pe o platformă
relativ înaltă denumită "Bobeică", au fost descoperite fragmente ceramice lucrate la roată,
datând din seco-lele V-VI (H. I, nr. 81).
Cf. I. Mitrea, în Carpica, I, 1968, p. 251-252, fig. 2/3-4.
Materialul se află la M.I. Bacău.
419. Centrul de vinificare. În partea de nord a satului, pe o rază de cca. 200 m. în jurul
centrului de vinificare, s-au descoperit fragmente ceramice lucrate cu mâna, caracteristice
secolelor VI-VII (H. II, nr. 131) cât şi lucrate cu roata, aparţinând secolelor X-XI (H. VI, nr.
128).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., 1979, p. 73 (datate sec. V-VI şi respectiv IX-X ).
Materialul se află la M.I. Vaslui.
LICHITIŞENI, COM. VULTURENI, JUD. BACĂU
420. Pe tablă. La cca. 300 m. vest de I.A.S. Lichitişeni, pe terasa inferioară a pârâului
Ber-heci, pe locul denumit "Pe Tablă" sau "Iezătura", s-au descoperit fragmente ceramice
lucrate cu mâna şi la roată, din pastă cu pietricele în compoziţie, decorate cu linii orizontale şi
vălurite, caracteristice secolelor IX-X (H. V, nr. 44).
Cf. M. Florescu şi V. Căpitanu, în Arh.Mold., VI, 1969, p. 259, fig. 35/6-8; I. Mitrea,
în Carpica, I, 1968, p. 255, fig. 3/1.
Materialul se află la M.I. Bacău.
LIPOVĂŢ, COM. LIPOVĂŢ, JUD. VASLUI
421. Coada Iazului (Podul lung). La circa 1,5 km. est de sat, pe dreapta barajului, de o
parte şi de alta a şoselei, la locul denumit "Coada Iazului" sau "Podul lung", s-au descoperit
fragmente ceramice aparţinând secolelor V-VI (H. I, nr. 40), VIII-IX (H. IV, nr. 97), secolele
X-XI (H. VI, nr. 88).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 170.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
422. Jitărie. La punctul de confluenţă al pârâului Corbu cu pârâul Lipovăţ, ca şi pe
botul dealului, pe locul numit "Jitărie", s-au descoperit resturi ceramice aparţinând secolelor
X-XI (H. VI, nr. 88).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 169.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
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LITENI, COM. LITENI, JUD. SUCEAVA
423. Teritoriuluil satului. Fără a fi cunoscute condiţiile de descoperire, de pe teritoriul
localităţii provine un topor de luptă din fier, având lama îngustă şi ceafa lată, prevăzut cu
aripioare laterale, tip caracteristic secolelor X-XI (H. VI, nr. 228).
Cf. I. E. Emandi, în Istoria civilizaţiei, II, Sibiu, 1985, p. 35.
Piesa se păstrează la M.I. Suceava.
LOZNA, COM. DERSCA, JUD. BOTOŞANI
424. În deal la crâşmă. În vatra satului, la circa 100 m. nord-est de răscrucea din
dreapta drumului Dorohoi-Dersca, în apropierea Magazinului sătesc, s-au descoperit resturi
ceramice datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 10).
Cf. Al. Păunescu, P. Şadurschi, V. Chirica, în R.A.B., p. 110.
Materialul se află la M.I. Botoşani.
425. La Ocoale. În partea de sud-est a satului, la circa 2 km, pe o pantă aflată în stânga
pârâului Turbăriei, pe locul denumit "La Ocoale", în marginea de sud-vest a pădurii LoznaStrăteni, cu ocazia săpării şanţului de protecţie a pădurii, au fost secţionate în 1963 câteva
gropi de bordeie, din care s-au adunat fragmente ceramice datând din secolele VII-VIII. În
anul 1964 şi între anii 1979-1989, pe acest loc au fost efectuate ample săpături arheologice. În
urma acestor săpături, au fost scoase la iveală 34 locuinţe, unele prevăzute în colţul de sud sau
de est cu vetre construite din piatră sau lut. Din interiorul locuinţelor s-au recoltat numeroase
resturi de vase borcan (întregi sau frag-mentare), lucrate cu mâna şi la roata înceată, unele
ornamentate cu alveole sau striuri orizontale şi vălurite, oale lucrate din pastă gălbuie, tipsii,
castroane şi căni. Alături de ceramică au fost găsite numeroase unelte din fier, străpungătoare
de os, fusaiole, tipare, pietre de ascuţit, obiecte vestimen-tare şi de podoabă, fragmente din
vase de sticlă, creuzete, câteva vârfuri de săgeţi şi lănci din fier.
S-au descoperit şi 6 ateliere pentru redus minereul de fier (adus din turbăria aflată la
circa 3 km. vest), prevăzute cu instalaţii speciale (cuptoare etc.) în care s-a aflat o mare
cantitate de "lupe" şi zgură de fier şi de asemenea, ateliere pentru prelucrat bijuterii, osul şi
cornul.
Unele locuinţe prezintă refaceri, sugerând două etape apropiate în evoluţia aşezării de
aici.
Întregul material arheologic recoltat din locuinţe şi din ateliere datează din secolele
VII-VIII , aspectul de cultură materială descoperit în această aşezare reprezentând o
importantă verigă în evo-luţia civilizaţiei de la est de Carpaţi în a doua jumătate a mileniului I
al (H. III, nr. 2).
Cu ocazia săpăturilor din aşezarea datând din secolele VII-VIII, între anii 1980-1989
au fost descoperite 20 morminte de incineraţie în gropi simple, puţin adânci (0,30-0,50 m).
Un mormânt con-ţinea şi o aplică de bronz, cordiformă. După caracteristicile fragmentelor
găsite în unele morminte şi a aplicei, necropola, care se grupează deocamdată în partea de
nord-est a aşezării, datează din seco-lele VI-VII (H. II, nr. 2).
Cf. D. Gh. Teodor, I. Mitrea, în Arh.Mold., IV, 1966, p. 279-290 şi fig. ; D. Gh.
Teodor, în Materiale şi cercetări arheologice (A XIV-a sesiune anuală de rapoarte), Tulcea,
1980, p. 454-461; idem, în Materiale şi cercetări arheologice (A XVI-a sesiune anuală de
rapoarte), Bucureşti, 1983, p. 452-455.
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Materialul se află la I.A. Iaşi, M.I. Botoşani şi M.I.M. Iaşi.
LUNCA, COM. JORĂŞTI, JUD. GALAŢI
426. Râpa cu oale. În marginea de sud a satului, pe locul denumit "Râpa cu oale", s-a
găsit un cuptor din piatră, în jurul căruia au fost descoperite resturi ceramice din secolele XXI (H. VI, nr. 165).
Cf. I.T. Dragomir, în Judeţul Galaţi pe scara timpului, Galaţi, 1972, p. 45.
Materialul se află la M.I. Galaţi.
LUNCA, COM. VÂRFUL CÂMPULUI, JUD. BOTOŞANI
427. Podul Siretului. Lângă podul Siretului, la vest de satul Hăpăi, s-au descoperit, în
profilul malurilor terasei Siretului, fragmente ceramice aparţinând secolelor X-XI (H. VI, nr.
12).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 300.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
LUPEŞTI, COM. MĂLUŞTENI, JUD. VASLUI
428. Moara Leonte. În marginea de sud a satului, în spatele morii "Leonte", au fost
desco-perite fragmente ceramice aparţinând secolelor V-VI (H. I, nr. 102).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 175.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
MALU, ORAŞ ONEŞTI, JUD. BACĂU
429. La Cetăţuie. Pe terasa înaltă de cca. 90 m, cuprinsă între dealul Prisaca spre est şi
satul Malu, s-a descoperit o aşezare întărită cu valuri şi şanţuri (horodişte ?), din cuprinsul
căreia s-au adunat fragmente ceramice datând din secolele X-XI (H. VI, nr. 59).
Cf. I. Şandru, în A.S.U. Iaşi, VII, 1961, 1, p. 223-224; N. Zaharia, M. PetrescuDîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 363, nr. 491.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
MATEENI, COM. CORLĂTENI, JUD. BOTOŞANI
430. Dealul Ţarnă. În marginea de sud a satului, la circa 800 m. pe panta dealului
Ţarnă s-au descoperit un topor din fier, un ciocan şi alte câteva mici obiecte din fier care,
după caracteristicile lor, aparţin secolelor X-XI (H. VI, nr. 7).
Cf. D. Gh. Teodor, în Din trecutul judeţului Botoşani, I, 1972, p. 112, fig. 7/1.
Materialul se află la M.I. Botoşani.
MUNCELU, COM. GLĂVĂNEŞTI, JUD. BACĂU
431. Vatra satului. De pe teritoriul satului, dintr-un loc necunoscut, provin câteva
fragmente ceramice lucrate cu mâna, ornamentate pe buză cu alveole, caracteristice secolului
al VII-lea (H. II, nr. 141).
Fragmentele se află la I.A. Iaşi (inedite).
MĂLUŞTENI, COM. MĂLUŞTENI, JUD. VASLUI
432. Leaua. În marginea de est a satului, la cca. 700 m. pe locul denumit "Leaua", s-au
des-coperit resturi ceramice lucrate la roată şi cu mâna, din secolele V-VI (H. I, nr. 68) şi
secolele VI-VII (H. II, nr. 144), prezentând analogii cu materialele de tip Costişa-Botoşana.
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De asemenea, pe acelaşi loc s-au mai descoperit şi fragmente aparţinând secolelor X-XI (H.
VI, nr. 150).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 291, fig. 11/15; idem, în Arh.Mold., VI,
1969, p. 282, fig. 11/15; idem, în R.A.V., p. 174, fig. 154/8; 163/3, 16; N. Zaharia, M.
Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 349, nr. 428 e.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
433. Vatra estică a satului. În vatra estică a satului, de la podul de intrare în sat şi
până la biserică şi şcoală, au fost descoperite numeroase resturi ceramice lucrate cu roata şi cu
mâna, orna-mentate cu incizii, aparţinând secolelor V-VI (H. I, nr. 68), VI-VII (H. II, nr.
144), VIII-IX (H. IV, nr. 138) şi X-XI (H. VI, nr. 150).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 78, fig. 11/1, 9; idem, în R.A.V., p. 173-174.
Materialul se află la M.I. Vslui.
MĂNOAIA, COM. COSTIŞA, JUD. NEAMŢ
434. Hidrocentrala Costişa. Cu ocazia construirii Hidrocentralei Costişa şi a
amenajării dru-mului de acces, săpat pe terasa inferioară din partea stângă a Bistriţei, s-au
descoperit numeroase fragmente ceramice lucrate cu roata din pastă zgrunţuroasă, provenite
dintr-un cuptor de ars oale, caracteristice secolului V. Ulterior, s-au întreprins pe acest loc
săpături arheologice, dezvelindu-se un bordei din secolele V-VI precum şi două bordeie şi
mai multe gropi din secolele IV-V. Din umplutura lor au fost recoltate numeroase vase
întregibile, lucrate cu roata sau cu mâna, precum şi câteva unel-te şi obiecte din bronz, fier, os
şi piatră. Pe baza observaţiilor stratigrafice şi a analizei materialelor arheologice s-a precizat
pentru prima oară în Moldova conţinutul culturii materiale caracteristice seco-lelor V-VI ,
care corespunde primului nivel de locuire de la Botoşana-Suceava (Cultura Costişa-Botoşana) din aceeaşi vreme (H. I, nr. 25).
Cf. D. Gh. Teodor, V. Căpitanu şi I. Mitrea, în Carpica, I, 1968, p. 233-247; D. Gh.
Teodor, Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI , Iaşi, 1978, p. 13-33, fig. 2/3.
Materialul se află la M.I. Piatra Neamţ.
MĂRTINEŞTI, COM. TATĂRANU, JUD. VRANCEA
435. Staţia de filtrare a apei. În punctul "Staţia de filtrare a apei", situat pe malul
stâng al pârâului Vâjâitoarea, la confluenţa sa cu râul Râmnic, cu ocazia excavării pământului
pentru terasa-mentul staţiei şi apoi a sondajului arheologic întreprins, au fost descoperite
fragmente ceramice da-tând din secolele IX-X (H. V, nr. 53).
Sondaj V. Bobi, 1972.
Materialul se află la M.I. Focşani (inedit).
MÂNĂSTIREA, COM. MĂLUŞTENI, JUD. VASLUI
436. Grădinărie. La aproximativ 600 m. de marginea de sud-est a satului, în grădina
de zar-zavat, pe ambele maluri ale pârâului Lişcov, au fost descoperite fragmente ceramice
datând din seco-lele V-VI (H. I, nr. 77), secolele VI-VII (H. II, nr. 112), secolele VIII-IX (H.
IV, nr. 137), precum şi altele aparţinând secolelor X-XI (H. VI, nr. 151). Din aşezarea din
secolele X-XI s-a descoperit un vas întreg lucrat la roată şi ornamentat cu striuri,
împungătoare de os, fusaiole de lut şi un brăzdar de plug din fier.
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Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 291, fig. 3/15; 5/2; 7/4; 9/2; 10; 12/3; 16/4;
idem, în Arh.Mold., VI, 1969, p. 282, fig. 4/1; 7; 6/2; 8/4; 17/8; idem, în R.A.V., p. 176, fig.
151/7; 152/8; 162/2; 174/4.
Materialul se află la M.I. Vaslui şi parţial (obiectele şi vasul întreg) la M.I.M. Iaşi.
437. Livadă. În marginea nord-vestică a livezii satului, pe panta dinspre pârâu, s-au
descoperit cioburi datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 151).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 291; idem, în R.A.V., p. 176.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
438. Lişcov-Sud. La sud de valea Lişcovului, pe pantele din stânga sa, în marginea de
sud-est a livezii, s-au descoperit fragmente ceramice datând din secolele VII-VIII (H. III, nr.
50) şi din secolele IX-X (H. V, nr. 68).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 291.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
MÂNDREŞTI, ORAŞ FOCŞANI, JUD. VRANCEA
439. Movila turcului. La 1 km. vest de localitate (aflată la circa 3 km. în zona
suburbană Foc-şani), pe locul denumit "Movila Turcului", de lângă fosta albie a Miletinului şi
pârâul Cuconi, cu prilejul unui sondaj întreprins în 1983, au fost dezvelite două locuinţe
conţinând ca inventar ceramică lucrată cu roata şi cu mâna, unele fragmente fiind ornamentate
cu striuri vălurite, cât şi fusaiole de lut. Materialele se datează în secolele V-VI (H. I, nr. 113).
Săpături V. Bobi, 1983.
Materialul se află la M.I. Focşani (inedit).
MÂNDREŞTI, COM. VALEA MĂRULUI, JUD. GALAŢI
440. Pe vale la peri. La circa 1 km. sud-vest de vatra satului, pe locul denumit "Pe
vale la peri", în apropierea saivanelor, s-a descoperit un amnar din fier cu braţele lungi, subţiri
şi bine arcuite, datând din secolele X-XI (H. VI, nr. 175).
Cercetare D. Gh. Teodor, C. Doca-Trincă, 1976.
Materialul se află în colecţia Şcolii din localitate (inedit).
441. Vatra satului. În diferite locuri din vatra satului au fost descoperite între anii
1972-1976 vârfuri de săgeţi din fier cu trei muchii, pumnale şi cuţite din fier, datând după
caracteristicile lor fie din secolele VII-VIII (H. III, nr. 58), fie din secolele X-XI (H. VI, nr.
175).
Cercetare D. Gh. Teodor şi C. Doca-Trincă, 1972, 1976.
Materialul se află în colecţia şcolii din localitate (inedit).
442. La curături. În marginea de nord a satului, cca. 50 m. de casele locuitorilor Şolea
şi Pa-chiţa, lângă pârâul satului, s-au descoperit fragmente ceramice şi un vas întregibil din
secolele VII-VIII (H. III, nr. 58).
Cercetare M. Nicu, 1989.
Materialul se află la M.I. Tecuci (inedit).
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MÂNZAŢI, COM. ALEXANDRU VLAHUŢĂ, JUD. VASLUI
443. Corbu. La circa 700 m. sud de sat, pe locul denumit "Corbu", s-au descoperit
resturi ce-ramice datând din secolele V-VI (H. I, nr. 76), din secolele VII-VIII (H. III, nr. 51)
precum şi din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 99).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 75; idem, în R.A.V., p. 50.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
444. Marginea vestică. La circa 200-300 m. de marginea vestică a satului, pe o pantă
uşor înclinată către sud, au fost descoperite fragmente ceramice lucrate cu mâna din secolele
VI-VII (H. II, nr. 113) şi altele lucrate la roată, aparţinând secolelor X-XI (H. VI, nr. 118).
Cercetare şi informaţii G. Coman, 1972.
Materialul se află la M.I. Vaslui (inedit).
MÂNZĂTEŞTI, COM. MĂLUŞTENI, JUD. VASLUI
445. Cojocari. În marginea sud-estică a satului s-au descoperit fragmente ceramice din
seco-lele VI-VII (H. II, nr. 114), din secolele VII-VIII (H. III, nr. 64), precum şi din secolele
IX-X (H. V, nr. 69). Din această ultimă perioadă provine şi un vârf de săgeată din fier.
Cf. G. Coman, în Arh.Mold., VI, nr. 169, p. 278, fig. 12/2.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
446. Marginea estică. În marginea estică a satului, în uşoară pantă către sud-vest, s-au
des-coperit fragmente ceramice lucrate cu roata şi cu mâna, caracteristice secolelor V-VI Tot
de aici pro-vine şi un frament din pieptene bilateral de os (H. I, nr. 73).
Cf. G.Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 291, fig. 16/5; idem, în Arh.Mold., VI, 1969,
p. 278.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
447. Marginea nord-vestică. Chiar în marginea vestică a satului, pe o mică terasă a
pârâului din apropiere, s-au descoperit fragmente ceramice din secolele X-XI (H. VI, nr. 119).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 291; idem, în R.A.V., p. 176; N. Zaharia, M.
Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 350, nr. 431 A.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
MEREŞTI, COM. VULTUREŞTI, JUD. SUCEAVA
448. La Cetăţuie. În marginea de nord a satului, pe un promontoriu înalt din marginea
pădurii, pe locul denumit "La Cetăţuie", s-au adunat fragmente ceramice caracteristice
secolelor IX-X (H. V, nr. 10).
Cercetare D. Gh. Teodor şi M. Ignat, 1970.
Materialul se află la M.I. Suceava (inedit).
MICLEŞTI, COM. MICLEŞTI, JUD. VASLUI
449. În Fundătură. La aproximativ 1,5 km. sud-est de sat şi la 200 m. sud-vest de casa
pădu-rarului de pe şoseaua Micleşti - Boţeşti, pe locul denumit "În Fundătură", s-au găsit
numeroase frag-mente de borcane caracteristice secolelor VI-VII (H. II, nr. 67) precum şi din
secolele IX-X (H. V, nr. 32).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 180.
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Materialul se află la M.I. Vaslui.
MIHAIL KOGĂLNICEANU (RÂPI), COM. ARSURA, JUD. VASLUI
450. Valea Baraboi. La jumătatea distanţei între localităţile Mihail Kogălniceanu şi
Ghermă-neşti, pe malul drept al văii Baraboi, s-au descoperit resturi ceramice caracteristice
secolului VIII-IX (H. IV, nr. 80).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 337, nr. 393 d; G.
Coman, în R.A.V., p. 53.
Materialul se află la M.I. Huşi.
MIHAIL KOGĂLNICEANU (BĂBEŞTI), COM. ŢIGĂNAŞI, JUD. IAŞI
451. La Hatie. Pe un pinten al terasei inferioare din stânga Jijiei, la cca. 1,5 km. nord
de sat, pe locul denumit "La Hatie", s-au descoperit resturi ceramice caracteristice secolelor
VIII-IX (H. IV, nr. 40).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 252, nr. 153 b.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
MIHĂIEŞTI, COM. HORODNICENI, JUD. SUCEAVA
452. La silişte (Boghineşti). Între pârâul Brădăţel şi apa Şomuzului, în faţa fostei mori
"Pilat", pe partea dreaptă a drumului Fălticeni-Rotopăneşti, pe o mică terasă care coboară lin
către vest, pe locul numit "La Silişte" sau "Boghineşti", s-au descoperit fragmente ceramice
lucrate la roata înceată, ornamentate cu linii incizate orizontale sau în val, caracteristice
secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 70).
Cf. D. Gh. Teodor şi I. Ioniţă, în Arh.Mold., V, 1967, p. 311, fig. 6/6.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
MIORCANI, COM. RĂDĂUŢI-PRUT, JUD. BOTOŞANI
453. Pustoaia. La circa 5 km. sud-vest de sat, în hotar cu satul Viişoara Mică, pe
pantele de pe malul stâng al pârâului Lipanului, s-au descoperit fragmente ceramice
aparţinând secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 2).
Cf. Al. Păunescu, P. Şadurschi, V. Chirica, în R.A.B., p. 211-212.
Materialul se află în colecţia Şcolii din localitate.
MIRCEŞTI, COM. TĂCUTA, JUD. VASLUI
454. Vatra satului. Din vatra satului provine întâmplător, fără a fi cunoscute condiţiile
desco-peririi, o monedă de bronz bizantină, foarte tocită, emisiune, probabil, după unele
resturi de inscripţie păstrate, din secolele VI-VII (H. II, nr. 164).
Informaţii V. Butnaru, 1984.
Moneda se păstrează la M.I. Vaslui.
MIROSLAVA, COM. MIROSLAVA, JUD. IAŞI
455. În Bulgării. În marginea nord-estică a satului, pe terasa de luncă din dreapta
Bahluiului, în apropierea pompei de apă, au fost descoperite fragmente ceramice caracteristice
secolelor VI-VII (H. II, nr. 32), resturi ceramice din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 57), precum
şi altele aparţinând secolelor X-XI (H. VI, nr. 37). Tot de aici provine şi o monedă de bronz,
emisiune de la Roman III Arghyros (H. VI, nr. 37).
116

REPERTORIU

Cf. D. Gh. Teodor, în S.C.I.V., 19, 1968, 2, p. 245, fig. 14/1-3, 5, 8, 10; N. Zaharia, M.
Pe-trescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 208, pl. XCIII/1-5, 8-10, 13-14;
CLXXXIII/7-12, 18.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
MIROSLĂVEŞTI, COM. MIROSLĂVEŞTI, JUD. IAŞI
456. Vatra satului. Dintr-un loc necunoscut din vatra satului, a fost descoperită
întâmplător o fibulă de bronz întreagă de dimensiuni mici, datând din secolul al VII-lea (H. II,
nr. 29).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., I, 1984, p. 243; D. Gh. Teodor, în Arh.Mold.,
XV, 1992, p. 126, fig. 4/3.
Piesa se află în colecţia lui Gh. Irinei-Bodoaşcă din localitate.
MITOC, COM. MITOC, JUD. BOTOŞANI
457. La izvor. În sectorul sud-estic al localităţii, denumit "Mitocul Nou", în jurul
stâncilor de la poala sudică a dealului Sisiacul Leahului, în preajma izvorului situat la cca.
500 m. distanţă de albia Prutului, s-au găsit fragmente ceramice datând din secolele VIII-IX
(H. IV, nr. 3).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări.., p. 276, nr. 212 a, pl.
CCXX/3, 8-9, 11; D. Gh. Teodor, în Din trecutul judeţului Botoşani, I, 1974, p. 109.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
MOGOŞEŞTI, COM. MOGOŞEŞTI, JUD. IAŞI
458. Dealul Băţului. În sectorul de nord-est al satului, denumit cartierul "Galata", în
jurul căruia se mai observă urme de întărituri cu şanţuri, pe dealul Băţului, s-au descoperit
fragmente ceramice de tip Costişa-Botoşana, din secolele V-VI (H. I, nr. 18), precum şi
fragmente din secolele X-XI (H. VI, nr. 39). Din această ultimă epocă provine şi un fragment
de "vatră portativă".
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 208-209, nr. 52 a,
pl. CLXXXIV/8; V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., I, 1984, p. 244, 246.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
459. Fântâna lui Onuţ (Oniţă). La cca. 2 km. sud-vest de localitatea Ciurea, pe
teritoriul comu-nei Mogoşeşti, pe panta nord-estică a dealului Calu, în ogoarele din jurul
fântânii vechi denumită "Fân-tâna lui Onuţ", s-au descoperit fragmente ceramice
caracteristice secolelor V-VI (H. I, nr. 18).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 209, nr. 52, f.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
MOLDOVENI, COM. MOLDOVENI, JUD. NEAMŢ
460. Dealul Gabăra. Pe un promontoriu al terasei inferioare de pe dreapta Siretului,
pe poala dealului Gabăra, ca şi pe partea mai înaltă a dealului, în apropierea drumului spre
Porceşti, s-au descoperit cioburi datând din secolele VI-VII (H. II, nr. 45) şi din secolele VIIIIX (H. IV, nr. 32).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 293, nr. 250 a, pl.
CCXXVIII/11.
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Materialul se află la I.A. Iaşi.
461. Dealul lui Vodă. În punctul denumit "Dealul lui Vodă", aflat la nord de sat, în
vara anului 1970 au fost scoase întâmplător, prin lucrări de inters obştesc, resturile unui
mormânt de înhumaţie (?) din inventarul căruia s-a recuperat o fibulă de bronz, de dimensiuni
mari, de tip romano-bizantin, caracteristică secolelor V-VI (H. I, nr. 23).
Cf. I. Mitrea, în S.C.I.V., 24, 1973, 4, p. 663-665.
Piesa se află la M.I. Bacău.
462. Sondă. La circa 100 m. nord de satul Hociungi, pe terasa inferioară din dreapta
pârâului Porceşti, s-au descoperit fragmente ceramice datând din secolele IX-X (H. V, nr.
103).
Cercetare I. Cocriş, 1985.
Materialul se află în colecţia Casei copiilor şi elevilor Iaşi (inedit).
MOTOŞENI, COM. MOTOŞENI, JUD. BACĂU
463. Băicani. La circa 200 m. sud-est de fostul sat Băicani, pe pantele care coboară
spre sud-vest, au fost descoperite resturi ceramice datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr.
183).
Cercetare G. Coman, 1972.
Materialul se află la M.I. Bacău (inedit).
MOŢCA, COM. MOŢCA, JUD. IAŞI
464. Vatra satului. În perimetrul Şcolii generale şi al Primăriei, cu ocazia unor
săpături pentru fundaţii, s-au descoperit fragmente ceramice şi un tipar din piatră, pentru
turnat cercei, datând din secolele V-VI (H. I, nr. 105).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., I, 1984, p. 255, fig. 12/12.
Materialul se află în colecţia Şcolii generale Moţca.
MOVILENI, COM. MOVILENI, JUD. GALAŢI
465. Malul stâng al Siretului. În 1938, o locuitoare din comună, scoţând argilă din
malul stâng al Siretului, a găsit, depus într-o oală de lut, un tezaur din secolul al VI-lea,
compus din 26 de monede de bronz bizantine, emisiuni de la Tiberiu II Constantin şi
Mauricius Tiberiu (H. II, nr. 124).
Cf. I. Dimian, în S.C.N., I, 1957, p. 194-195; D. Gh. Teodor, în S.C.I.V., 21, 1970, 1,
p. 113; C. Preda, în S.C.I.V., 23, 1972, 3, p. 404.
MUNCELUL DE SUS, COM. MOGOŞEŞTI-SIRET, JUD. IAŞI
466. Dealul Morii-Izvoare. La circa 1 km. nord de Şcoala generală, pe partea dreaptă a
unui pârâu, la circa 300 m. nord-est de grajdurile fostului C.A.P., s-au descoperit fragmente
ceramice da-tând din secolele V-VI (H. I, nr. 106).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., I, 1984, fig. 24/7.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
467. Şanţul anticar. Între Pădurea Muncel şi Pădurea Sturza, la cca. 400-500 m. de
prima, pe ambele maluri ale şanţului anticar, au fost găsite trei brăzdare de plug, din fier,
caracteristice secolelor IV-VI (H. I, nr. 106).
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Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., I, 1984, p. 248, fig. 10/1, 4, 6.
Piesele se află în colecţia Şcolii generale Muncelul de Sus.
MURGENI, COM. MURGENI, JUD. VASLUI
468. Băbăneaţa. La sud-vest de localitate, cca. 1 km. în jurul unor izvoare şi în uşoară
pantă, pe locul denumit "Băbăneaţa", au fost găsite cioburi datând din secolele IX-X (H. V,
nr. 61).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 291; idem, în Arh.Mold., VI, 1969, p. 301;
idem, în R.A.V., p. 186; N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa, şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 351,
nr. 432 f.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
469. Fabrica de brânzeturi (Iancobenescu). Pe terasele din dreapta pârâului Elanul, în
apro-pierea Fabricii de brânzeturi, pe locul "Iancobenescu", aflat la nord de comună, s-au
descoperit frag-mente ceramice lucrate la roată, datând din secolele V-VI (H. I, nr. 66).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 291; idem, în Arh.Mold., VI, 1969, p. 301;
idem, în R.A.V., p. 186.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
470. Ilişoaia. În marginea de sud-sud-est a comunei, în poziţie joasă, în partea de sud
a lo-cului denumit "Ilişoaia", au fost găsite resturi ceramice din secolele V-VI (H. I, nr. 66),
secolele VII-VIII (H. III, nr. 45), precum şi din secolele IX-X (H. V, nr. 61).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 291, fig. 4/2-3; idem, în Arh.Mold., VI,
1969, p. 304, fig. 3/1; 11/2, 6; 14/1; 18/3; idem, în R.A.V., p. 18.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
471. Oiţa. În marginea de est a comunei, la confluenţa pârâului Oiţa cu Elanul, în
poziţie joa-să, s-au descoperit fragmente ceramice lucrate cu mâna, datând din secolele VIVII (H. II, nr. 88), precum şi fragmente lucrate cu mâna şi la roată, datând din secolele X-XI
(H. VI, nr. 185). Tot de aici provine şi un pandantiv sub formă de amforă, lucrat din os.
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 291, fig. 2/4; 9/3; 10/1; 12/12; 16/3; idem, în
Arh.Mold., VI, 1969, p. 302, fig. 18/5; idem, în R.A.V., p. 187.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
472. Podul Colonel. În marginea de sud a comunei, în şesul din stânga Elanului, pe
locul denumit "Podul Colonel", au fost descoperite fragmente ceramice caracteristice
secolelor IX-X (H. V, nr. 61).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, p. 291; idem, în Arh.Mold., VI, 1969, p. 304;
idem, în R.A.V., p. 187.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
473. Sediul I.A.S.. În jurul sediului I.A.S., de o parte şi de alta a pârâului Bujoreni, sau des-coperit fragmente ceramice lucrate cu mâna şi la roata înceată, datând din secolele VIVII (H. II, nr. 88), câteva fragmente datând din secolele VII-VIII (H. III, nr. 45), precum şi
altele lucrate la roată şi ornamentate cu struri orizontale şi verticale, datând din secolele IX-X
(H. V, nr. 61). Din această ultimă etapă au mai fost găsite împungătoare de os, fusaiole şi
pietre din gresie verde pentru ascuţit.
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Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 291, fig. 2/4; 9/3; 10/1; 12/12; 16/13; idem,
în Arh.Mold., VI, 1969, p. 301, fig. 8/13; 5/2, 4; 9/1-10; 10/3; 15/12; idem, în R.A.V., p. 186;
N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 351, nr. 432 b, pl. CLIII/1-2;
CLIV/4; CLIII/3-8.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
474. Ursoaia. Pe panta lină din partea de sud-vest a dealului Ursoaia, aflat la sud-est
de co-mună, pe stânga Elanului, s-au descoperit fragmente ceramice lucrate la roată, din pastă
cu micro-prundişuri, ornamentată cu linii vălurite orizontale, datând din secolele V-VI (H. I,
nr. 66), precum şi altele lucrate cu mâna din secolele VI-VII (H. II, nr. 88).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 291; idem, în Arh.Mold., VI, 1969, p. 302,
fig. 2/3.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
NĂNEŞTI, COM. NĂNEŞTI, JUD. VRANCEA
475. Gorgan. Pe malul drept al Siretului, la cca 1 km. nord de sat şi la 2 km. de
confluenţa Siretului cu râul Putna, pe un promontoriu denumit "Gorgan", au fost identificate
fragmente ceramice datând din secolele IX-X (H. V, nr. 24).
Cercetare V. Bobi, A. Paragină, 1977.
Materialul se află la M.I. Focşani (inedit).
NĂNEŞTI, COM. PARINCEA, JUD. BACĂU
476. Vatra satului. Dintr-o descoperire întâmplătoare în vatra satului, din 1960,
provine un topor din fier cu aripioare la gaura de înmănuşare şi cu tăişul lat, alungit în ambele
părţi, faţă de lama curbată, caracteristic secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 142).
Cf. D. Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI , Iaşi, 1978, p. 77, fig.
30/2.
Piesa se află la M.I. Bacău, nr. inv. 6386.
NEGREŞTI, ORAŞ NEGREŞTI, JUD. VASLUI
477. Lutărie. În jurul lutăriei din marginea de sud-est a oraşului, pe terasa stângă a
râului Bâr-lad, lângă cimitirul evreiesc, s-au descoperit numeroase resturi ceramice datând din
secolele V-VI (H. I, nr. 35), VIII-IX (H. IV, nr. 72) şi X-XI (H. VI, nr. 53), precum şi două
monede bizantine, una emisiune de la Leon al VI-lea Filozoful (H. V, nr. 90) şi alta probabil
de la Vasile II - Constantin al VIII-lea (H. VI, nr. 53).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 76, fig. 1338, 11; idem, în R.A.V., p. 195, fig.
146/9; 155/6; 156/19; 159/16; 166/16, 17; V. Spinei, în S.C.N., VIII, 1984, p. 80.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
478. Pe ţarină. În partea de sud-sud-est a localităţii, pe terasa joasă din stânga râului
Bârlad, la circa 1 km. sud de Parpeniţa, au fost descoperite resturi ceramice din secolele VIIIIX (H. IV, nr. 72) şi secolele IX-X (H. V, nr. 90).
Materialul se află la M.I. Vaslui.
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NEGRILEŞTI, COM. MUNTENI, JUD. GALAŢI
479. Grădina lui Zaharia. În curtea şcolii, aflată în vatra satului, pe locul denumit
"Grădina lui Zaharia", s-au descoperit fragmente ceramice lucrate cu roata înceată şi
ornamentate cu striuri ori-zontale şi în val, datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 154).
Cercetare Nicu Mircea, 1980-1981.
Materialul se află la M.I. Tecuci (inedit).
NEGULEŞTI, COM. DEALUL MORII, JUD. BACĂU
480. Măldăreşti. Pe teritoriul satului Măldăreşti (înglobat localităţii Neguleşti) a fost
desco-perită întâmplător în 1972 o fibulă digitată fragmentară, datând din secolele VI-VII (H.
II, nr. 174).
Cf. I. Mitrea, în Carpica, XVIII-XIX, 1986-1987, p. 261-263.
Piesa se află la M.I. Bacău, inv. 22.177.
NICHITENI, COM. COŢUŞCA, JUD. BOTOŞANI
481. Pârâul Volovăţ (Calului). Pe panta joasă a uneia din terasele pârâului Volovăţ, în
partea de vest a confluenţei sale cu pârâul Calul, cu prilejul sondajului arheologic întreprins
pentru dezvelirea unei necropole din secolele IV-V, au fost descoperite resturi de vase lucrate
la roată şi două fibule de bronz cu placa triunghiulară, caracteristice secolelor V-VI (H. I, nr.
1). De asemenea, au fost desco-perite şi fragmente ceramice aparţinând secolelor VI-VII (H.
II, nr. 7).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 254, nr. 158 a; N.
Zaharia, Em. Zaharia, în Din trecutul judeţului Botoşani, I, 1974, .173, fig. 1/1; 9/12; 10/3, 5.
Materialul se află la M.I. Botoşani şi la I.A. Iaşi.
NICOLAE BĂLCESCU, COM. NICOLAE BĂLCESCU, JUD. BOTOŞANI
482. Vatra satului. În vatra satului a fost descoperită o monedă bizantină de bronz
datând din perioada 989-1030, emisiune probabil de la Vasile al II-lea sau Constantin al VIIIlea (H. VI, nr. 208).
Cf. D. Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI , Iaşi, 1978, p. 111 (unde
este dată ca fiind de la Frumuşica); V. Spinei, în S.C.N., VIII, 1984, p. 77, 80, fig. 1/1; 2/1.
Moneda se află la M.I. Botoşani.
OANCEA, COM. OANCEA, JUD. GALAŢI
483. Podul de pe Prut. Pe terasele Prutului, de o parte şi de alta a podului care trece
peste Prut, s-au descoperit fragmente ceramice din secolele X-XI (H. VI, nr. 215).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 292.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
OBÂRŞENI, COM. VOINEŞTI, JUD. VASLUI
484. Vatra satului. În vatra satului s-a descoperit întâmplător în 1945 un tezaur
compus din 34 monede bizantine de bronz, emisiuni de la împăraţii Focas (7 exemplare),
Heraklius (11 exemplare), Heraklius-Constantin (8 exemplare), Martina (1 exemplar) şi
Constans II (7 exemplare)(H. II, nr. 60).
Cf. I. Dimian, în S.C.N., I, 1957, p. 196.
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OBOROCENI, COM. HELEŞTENI, JUD. IAŞI
485. La nucăria din Grochilă. La 2 km. est de sat, la locul denumit "Nucăria din
Grochilă", pe panta vestică a dealului Muchia Bobeicii, pe valea pârâului Ţiganca, s-au
descoperit resturi ceramice datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 64). Cu prilejul unui mic
sondaj de verificare, s-au descoperit mai multe fragmente de borcane şi tipsii, confirmând
datarea resturilor depistate prin cercetările de supra-faţă.
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 292, nr. 249A.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
OITUZ, COM. OITUZ, JUD. BACĂU
486. Bâtca. Pe una din terasele de pe partea dreaptă a râului Oituz, la livada I.A.S. de
pe partea stângă a şoselei Oneşti-Braşov, în punctul denumit "Bâtca", "La ziduri" sau
"Humărie", s-au descoperit fragmente ceramice din secolele VIII-IX. Ulterior pe acelaşi loc a
fost întreprins un sondaj arheologic, constatându-se că întreaga aşezare a fost distrusă prin
arături adânci de tractor. Săpă-turile au surprins doar un rest din podeaua unui bordei şi au
scos la iveală o mare cantitate de fragmente ceramice precum şi câteva unelte aparţinând
secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 148) şi secolelor X-XI (H. VI, nr. 58).
Cf. D. Gh. Teodor, C. Buzdugan şi I. Mitrea, în Carpica, II, 1969, p. 309-321.
Materialul se află la M.I. Oneşti.
487. Teritoriul comunei. De pe teritoriul comunei (fără a se cunoaşte condiţiile
descoperirii) provine o monedă de bronz bizantină emisiune de la Mauriciu (582-602)(H. II,
nr. 171).
Semnalare Gh. Caiter, 1972.
Moneda se află la I.A. Iaşi, inv. 1873 (inedită).
OLTENEŞTI, COM. OLTENEŞTI, JUD. VASLUI
488. Grădina lui V. Cârlan. În apropiere de sat, chiar în marginea de est, în uşoară
pantă, în grădina locuitorului V. Cârlan, au fost găsite resturi ceramice din secolele VI-VII
(H. II, nr. 105), se-colele VIII-IX (H. IV, nr. 93), precum şi din secolele X-XI (H. VI, nr.
188).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 289; idem, în R.A.V., p. 198.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
489. Marginea de vest a satului. În marginea de vest a satului, la confluenţa pârâului
satului cu pârâul Lohan, au fost descoperite cioburi datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr.
93).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 289; idem, în R.A.V., p. 198.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
ONCEŞTI, COM. ONCEŞTI, JUD. BACĂU
490. Poarta Ţarinei (Dâmbul lui Gologan). În marginea de est a satului, pe terasa
inferioară de pe versantul drept al Berheciului, în punctul denumit "Poarta Ţarinei" sau
"Dâmbul lui Gologan", cu ocazia unor cercetări de suprafaţă, au fost identificate resturi
ceramice prefeudale. Ulterior s-a între-prins pe acest loc un sondaj, descoperindu-se o
locuinţă-bordei de formă rectangulară, având în colţul de sud-est o vatră construită din pietre.
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Din locuinţă şi stratul de cultură, s-au descoperit un vas întreg şi numeroase fragmente de oale
lucrate la roata înceată, ornamentate cu linii vălurite şi orizontale. De asemenea, au fost găsite
şi fragmente ceramice lucrate cu mâna, provenind din vase borcan şi tipsii. Pe lângă ceramică
s-au găsit şi câteva obiecte din fier, bronz, os, lut şi piatră (râşniţe circulare, fu-saiole, inele
etc.). Întregul material este datat în secolele VIII-IX (H. IV, nr. 183).
Cf. M. Florescu şi V. Căpitanu, în Arh.Mold., VI, 1969, p. 253; I. Mitrea, în Carpica,
IV, 1971, p. 271-284.
Materialul se află la M.I. Bacău.
491. Marginea de sud-sud-vest a satului. În marginea de sud-sud-vest a satului, pe
pantele domoale ale dealului din apropiere, au fost descoperite resturi ceramice datând din
secolele X-XI (H. VI, nr. 205).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 74, fig. 7/3.
Materialul se află la M.I. Bacău.
ONEŞTI, ORAŞ ONEŞTI, JUD. BACĂU
492. Marginea sudică a oraşului. La sud de oraş, pe terasa inferioară din dreapta
Oituzului, între şosea şi Valea Râului, în poziţie joasă, s-au descoperit fragmente ceramice
datând din secolele VI-VII (H. II, nr. 53).
Cf. I. Şandru, în A.S.U. Iaşi, II, 1961, 1, VII, p. 221; N. Zaharia, M. PetrescuDîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 365, nr. 496.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
ORBENI, COM. ORBENI, JUD. BACĂU
493. Centrul satului. În centrul satului, pe proprietatea locuitorului C. Duma şi în
împrejurimi, au fost descoperite resturi ceramice din secolele V-VI (H. I, nr. 107), precum şi
din secolele VI-VII (H. II, nr. 156).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 73.
Materialul se află la M.I. Bacău.
494. Grajduri. La circa 1 km. est de sat, în jurul grajdurilor fostului C.A.P., au fost
descoperite fragmente ceramice datând din secolele IX-X (H. V, nr. 105).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., 1, 1979, p. 73.
Materialul se află la M.I. Bacău.
495. Vatra satului. Cu ocazia unor lucrări agricole, în 1960 s-a descoperit pe malul
drept al pârâului Orbeni, din vatra satului, un topor din fier prevăzut la partea superioară cu
aripioare, având tăişul lat (bardă ?), caracteristic secolelor X-XI (H. VI, nr. 234).
Cf. Al. Artimon, Carpica, XX, 1989, p. 216.
Piesa se află în colecţia preot C. Ungureanu din localitate.
OREAVU, COM. GUGEŞTI, JUD. VRANCEA
496. Islaz. În partea de est a satului, pe terasa malului stâng al râului Râmna, cu ocazia
săpă-turilor întreprinse pentru dezvelirea unor complexe din secolul IV, a fost descoperită şi
cercetată o lo-cuinţă care, după materialele ceramice şi uneltele descoperite în ea aparţine
secolelor VI-VII (H. II, nr. 138).
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Cf. I. Mitrea, în Studii şi comunicări - Vrancea, I, Focşani, 1978, p. 49-50, fig. 2/1;
3/2;7.
Materialul se află la M.I. Focşani.
OROFTEANA, COM. SUHARĂU, JUD. BOTOŞANI
497. Cetatea Saşilor sau Seşilor (D. Frunza). La sud-vest de satul Orofteana de Sus şi
la vest de satul Orofteana de Jos, pe dealul Frunza, dominând valea Prutului, se află o cetate
de pământ în-tărită cu valuri şi şanţuri de apărare, având o suprafaţă de circa 4 ha şi o formă
aproximativ triun-ghiulară. Cetatea este menţionată de Al. Odobescu, N. Filipescu-Dubău şi
Gr.Tocilescu. Se pare că au existat patru valuri cu şanţuri adiacente, prezentând urme de
arsură de la palisade. În 1933-1934 P. Verona a efectuat aici un sondaj, descoperind printre
altele unelte şi arme din fier, precum şi ce-ramică, caracteristică secolelor IX-X (H. V, nr. 1).
Probabil acestei vremi îi aparţine şi cetatea.
Cf. Al. Odobescu, Opere complete, III, 1908, p. 126-127; P. Verona, în R.I.R., V-VI,
1935-1936, p. 635; M. Petrescu-Dîmboviţa, D. Gh. Teodor şi V. Spinei, în Din trecutul
judeţului Botoşani, I, 1974, p. 80.
Materialul se află la I.A. Bucureşti.
OŞEŞTI, COM. OŞEŞTI, JUD. VASLUI
498. Grădina de zarzavat. În partea de sud a marginii satului, la cca. 400 m, în grădina
de zarzavat a satului, pe interfluviul Stemnic - pârâul satului, au fost descoperite resturi
ceramice datând din secolele V-VI (H. I, nr. 108).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 75; idem, în R.A.V., p. 202.
Materialele se află la M.I. Vaslui.
OSOI, COM. COMARNA, JUD. IAŞI
499. Terasa Prutului. Pe terasa de luncă din dreapta Prutului, la cca. 1 km. sud-est de sat,
s-au descoperit fragmente ceramice din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 49).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 327, nr. 359.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
OŢELENI, COM. HOCENI, JUD. VASLUI
500. Vatra satului. În vatra satului, în jurul şcolii şi în grădinile din imediata
apropiere, au fost descoperite resturi ceramice datând din secolele VI-VII (H. II, nr. 80),
precum şi câteva aparţinând secolelor X-XI (H. VI, nr. 77).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 289; idem, în R.A.V., p. 154.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
OŢELENI, COM. OŢELENI, JUD. IAŞI
501. Beizadea II. La aproximativ 2,5 km. sud-est de sat, pe malul drept al pârâului
Maxineşti, pe o mică terasă, s-au descoperit fragmente ceramice din secolele VII-VIII, unele
având ca ornamente linii vălurite sau alveole şi crestături pe buză (H. III, nr. 67).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., II, 1985, p. 295, fig. 53/2, 17, 24, 28.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
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502. Vatra satului. Din vatra satului provin cinci monede bizantine din bronz datând
din seco-lele VI-VII, emise de Justin I, Iustin II şi Focas (H. II, nr. 155), precum şi de la
Nicefor III Botanites şi Roman III Arghyros, din secolul al XI-lea (H. VI, nr. 209).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., II, 1985, p. 464.
Monedele se află în colecţia Liceului Industrial din Târgu-Frumos, jud. Iaşi.
PALANCA, COM. URECHEŞTI, JUD. VRANCEA
503. Cărămidărie (Titir). La 500 m. sud-est de sat, în punctul "Cărămidărie" sau
"Titir", s-au descoperit într-un mal de la o lutărie urmele a trei locuinţe-bordei prevăzute cu
cuptoare construite din pietre, recoltându-se ceramică, unelte din fier, lut şi piatră,
caracteristice secolelor VI-VII (H. II, nr. 140).
Cf. V. Bobi, în Vrancea - Studii şi Comunicări, IV, 1981, p. 107.
Materialul se află la M.I. Focşani.
PANCIU, ORAŞ PANCIU, JUD. VRANCEA
504. Teritoriul oraşului. De pe teritoriul oraşului provine o monetă de bronz bizantină,
emisiune de la Vasile II şi Constantin al VIII-lea (989-1025)(H. VI, nr. 213).
Cf. V. Spinei, în S.C.N., VIII, 1984, p. 80.
Moneda se află la M.I. Focşani.
PAŞCANI, ORAŞ PAŞCANI, JUD. IAŞI
505. Fântânele. În cartierul Fântânele din partea de nord a oraşului, pe terasa
superioară din dreapta Siretului, la confluenţa cu Pârâul Vechi, la cca. 500 m. de drumul
Paşcani-Lespezi, au fost descoperite fragmente ceramice împreună cu o fibulă de bronz
miniaturală, caracteristice secolelor VI-VII (H. II, nr. 28).
Cf. D. Gh. Teodor, în Villes et peuplement dans l'Ilyricum Protobyzantin, Roma,
1984, fig. 6/2; idem, în Interaktionen der Mitteleuropäischen Slawen und andere Ethnika im
6.-10. Jahrhundert, Nitra, 1984, p. 262, fig. 1/1. T.Biţa în Arh.Mold., X, 1985, p. 99-100.
Piesa se află în colecţia T. Biţa din Paşcani.
506. Oraş şi împrejurimi. De pe teritoriul oraşului şi din împrejurimi provin patru
monede de aramă, bizantine, datând din prima jumătate a secolului al XI-lea, emisiuni de la
împăraţii Vasile II, Constantin al VIII-lea, Roman al III-lea şi Constantin al IX-lea
Monomachos (H. VI, nr. 211).
Cf. V. Spinei, în S.C.N., VIII, 1984, p. 77-82, fig. 1/2-3, 5-6; 2/2, 4, 7-8.
Piesele se află în colecţii particulare.
PĂDURENI, COM. PĂDURENI, JUD. VASLUI
507. Vatra vestică a satului. În sectorul de vest al vetrei satului, pe dreapta pârâului, în
grădina locuitorului T. D. Penişoară, au fost descoperite fragmente ceramice, din secolele VVI (H. I, nr. 55) şi secolele VI-VII (H. II, nr. 69) precum şi din secolele X-XI (H. VI, nr. 62).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, p. 289; idem, în R.A.V., p. 204.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
508. În faţa şcolii. În vatra satului, pe terenul din faţa şcolii, s-au descoperit resturi
ceramice din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 90) şi secolele X-XI (H. VI, nr. 62).
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Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 289 şi în R.A.V., p. 204.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
PĂNCEŞTI, COM. SASCUT, JUD. BACĂU
509. Şcoala Veche. Pe locul situat între şcoala veche şi marginea vestică a satului, deo parte şi de alta a pârâului, s-au descoperit fragmente ceramice datând din secolele VI-VII
(H. II, nr. 159), precum şi din secolele X-XI (H. VI, nr. 212).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 73, fig. 4/6; 8/5.
Materialul se află la M.I. Bacău.
PĂSTRĂVENI, COM. PĂSTRĂVENI, JUD. NEAMŢ
510. La izvoare. În cartierul Lunca Moldovei (Buzaţi), în jurul unor izvoare ale unui
mic afluent pe dreapta a râului Moldova, au fost descoperite fragmente ceramice din secolele
V-VI (H. I, nr. 124).
Cf. Gh. Dumitroaia, în Mem.Antiq., XVIII, 1992, p. 181.
Materialul se află la M.I. Piatra Neamţ.
PĂTRĂUŢI, COM. PĂTRĂUŢI, JUD. SUCEAVA
511. Vatra satului. La circa 700 m. vest de biserica lui Ştefan cel Mare, aflată în vatra
satului, în taluzul drumului comunal, s-au descoperit resturile unui bordei din care au fost
scoase la iveală fragmente ceramice lucrate cu mâna, datând din secolele VI-VII (H. II, nr.
18).
Cercetare Em. Emandi, 1975.
Materialul se află la M.I. Suceava (inedit).
PĂUŞEŞTI, COM. DUMEŞTI, JUD. IAŞI
512. Biserica Veche. Lângă Biserica veche de lemn, aflată în afara satului actual spre
sud-est, spre şesul Vrancei, între tarlaua "Izvor" şi "Gârla de la Coca" au fost descoperite
fragmente de amfore romano-bizantine datând din secolele V-VI (H. I, nr. 16).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., I, 1984, p. 135, fig. 24/25.
Materialele se află la I.A. Iaşi.
513. Cantonul silvic. În faţa cantonului silvic, aflat la sud de sat, în cuprinsul unei
pepiniere, s-au descoperit fragmente ceramice lucrate cu roata, datând din secolele V-VI (H. I,
nr. 16), precum şi altele lucrate cu mâna, din secolele VI-VII (H. II, nr. 37).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 210, nr. 54b, pl.
XCVII/15-16; pl. XCVIII/17-18.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
514. La Bulgărie. În lungul pârâului care traversează grădina, situată la 1,5 km. sud de
sat, s-au găsit fragmente ceramice caracteristice secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 61).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 210, nr. 54 a, pl.
XCVII/13.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
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PÂHNA, COM. OLTENEŞTI, JUD. VASLUI
515. Marginea de sud-sud-vest a satului. În marginea sud-sud-vest a satului, la circa
200-300 m., în uşoară pantă către pârâul satului, s-au descoperit resturi ceramice din secolele
VI-VII (H. II, nr. 101), precum şi din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 94) şi secolele X-XI (H. VI,
nr. 97).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 289.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
516. Capul Dealului (Lutărie). La circa 1 km. sud-sud-vest de sat, pe pantele dealului
aflat între râurile Crasna şi Lohan, în punctul numit "Capul Dealului" sau "Lutărie", au fost
descoperite res-turi ceramice datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 94).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 199.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
PÂHNEŞTI, COM. ARSURA, JUD. VASLUI
517. Dealul Huciului. Între satele Pâhneşti şi Fundătura, pe panta de sud-est a
Dealului Hu-ciului, pe terasa pârâului Ruginoasa s-au descoperit resturi ceramice lucrate la
roata înceată, orna-mentate cu struri orizontale şi în val, datând din secolele IX-X (H. V, nr.
28).
Cercetare D. Gh. Teodor, 1979.
Materialul se află la M.I. Huşi (inedit).
PÂRCOVACI, ORAŞ HÂRLĂU, JUD. IAŞI
518. Între Izlazuri. La circa 600 m. vest de livada cu pruni a oraşului Hârlău, pe
versantul de nord a dealului Mirişte, de pe partea dreaptă a râului Bahlui, între un afluent şi
un meandru al râului, au fost descoperite resturi ceramice datând din secolele VII-VIII (H. III,
nr. 70) remarcându-se în-deosebi cele lucrate cu mâna, ornamentate cu alveole pe buză,
precum şi altele, lucrate la roata în-ceată, cu decor vălurit.
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., I, 1984, p. 183.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
PÂRGĂREŞTI, COM. PÂRGĂREŞTI, JUD. BACĂU
519. Pârâul Boghii. Pe o terasă din dreptul râului Trotuş, aflată în marginea de sud-est
a localităţii, la confluenţa cu pârâul Boghii, cu prilejul unor săpături arheologice, au fost
descoperite res-turile unei locuinţe din care s-a recoltat ceramică lucrată cu roata şi cu mâna,
precum şi obiecte lucrate din fier, os, lut şi piatră, datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr.
147).
Cf. I. Mitrea, C. Eminovici, în Carpica, XV, 1983, p. 154, 156, 158, 160, fig. 1/5-8;
2/7-11; 3; 4.
Materialul se află la M.I. Bacău.
PÂRTEŞTII DE SUS, COM. CACICA, JUD. SUCEAVA
520. Imaş. Pe locul denumit "Imaş", aflat în marginea de sud-est a satului, s-a găsit
întâm-plător, mai demult, un topor din fier cu tăişul îngust şi lama arcuită, prevăzut cu
aripioare şi disc, d-atând probabil din secolele IX-X (H. V, nr. 5).
Informaţii Em. Emandi, 1981.
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Piesa se află în colecţia preotului M. Cojocaru din Pârteştii de Sus (inedită).
PERIENI, COM. PROBOTA, JUD. IAŞI
521. Vatra satului. În sectorul nordic al vetrei satului, în imediata apropiere de
izvoarele din marginea podişului, pe terenul din josul casei locuitorului V. Terenteac, s-au
descoperit resturi cera-mice din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 38).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 255, nr. 161 b, pl.
CCX/2-6.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
522. Râpa Porcului. În râpa deschisă sub muchia estică a dealului Porcului, din
marginea sud-estică a satului, s-a descoperit ceramică din secolele VII-VIII (H. III, nr. 15).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 255, nr. 161 c.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
PIATRA NEAMŢ, ORAŞ PIATRA NEAMŢ, JUD. NEAMŢ
523. Cetăţuia. În cartierul Văleni, pe o fostă insulă a râului Bistriţa, cu prilejul unor
săpături arheologice, au fost scoase la iveală urmele unei locuinţe-bordei, din care s-au
recoltat fragmente ceramice lucrate cu mâna şi la roata înceată, unele ornamentate pe buză cu
alveole sau pe corp cu striuri orizontale şi vălurite, care datează din secolele VII-VIII (H. III,
nr. 28).
Cf. I. Mitrea, în Carpica, XII, 1980, p. 134.
Materialul se află la M.I. Piatra Neamţ.
524. Perimetrul oraşului. Într-un loc neprecizat de pe teritoriul oraşului a fost
descoperită în-tâmplător o monedă de bronz, emisiune de la Justinian I (H. II, nr. 48).
Cf. B. Mitrea, în B.S.N.R., 81-82, 1933-1934, p. 108; C. Preda, în S.C.I.V., 23, 1972, 3,
p. 405.
PIETROIU, COM. VĂDENI, JUD. BRĂILA
525. Partea de vest a satului. Pe marginea terasei Siretului din partea de vest a satului,
în terenurile arate, s-au descoperit fragmente ceramice din secolele X-XI (H. VI, nr. 173).
Cf. F. Atanasiu, N. Harţuche, în Danubius, I, 1967, p. 53, fig.7/13-15.
Materialul se află la M.I. Brăila.
PLEŞEŞTI, COM. VULTUREŞTI, JUD. SUCEAVA
526. Teritoriul satului. Fără a fi cunoscute condiţiile descoperirii, de pe teritoriul
localităţii pro-vine un topor din fier cu lama îngustă şi uşor curbată, ceafa lată şi cu aripioare
laterale la gaura de înmănuşare, tip caracteristic secolelor X-XI (H. VI, nr. 229).
Cf. I. E. Emandi, în Istoria civilizaţiei, II, Sibiu, p. 37.
Piesa se află la M.I. Suceava.
PLOPANA, COM. PLOPANA, JUD. BACĂU
527. La Iaz. La circa 500 m. sud-est de sat, pe locul denumit "La Iaz", au fost
descoperite fragmente ceramice aparţinând secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 185).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 74-75, fig.5/1, 7.
Materialele se află la M.I. Bacău.
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528. Biserica Veche. Pe stânga râului Tutova, în jurul Bisericii Vechi, au fost
descoperite resturi ceramice lucrate cu roata datând din secolele V-VI (H. I, nr. 111).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 75.
Materialul se află la M.I. Bacău.
PODU-PIETRIŞ, COM. PERIENI, JUD. VASLUI
529. Marginea vestică a satului. Pe muchia terasei din marginea vestică a satului,
tăiată de un mic pârâu alimentat de numeroase fântâni, s-a descoperit o aşezare din care s-au
cules numeroase fragmente ceramice caracteristice secolului al IX-lea (H. V, nr. 48).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 329, nr. 362 d.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
PODU TURCULUI, COM. PODU TURCULUI, JUD. BACĂU
530. Dănceni. În jurul izvoarelor din marginea nord-vestică a satului, în punctul numit
"Dăn-ceni", au fost descoperite resturi ceramice datând din secolele VI-VII (H. II, nr. 160),
precum şi din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 184).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 74, fig.6/2; 7/2, 7.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
PODOLENII DE JOS, COM. COZMEŞTI, JUD. IAŞI
531. La Iezătură. La est de sat, circa 500 m. pe panta dreaptă a pârâului Moşna, s-au
des-coperit fragmente ceramice tipice secolelor X-XI (H. VI, nr. 214).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., I, 1984, p. 102.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
POGANA, COM. POGANA, JUD. VASLUI
532. Lutărie. Pe terasa sud-vestică din marginea localităţii, pe stânga râului Tutova, la
lutăria de lângă grajdurile fostului C.A.P., s-au descoperit fragmente ceramice din secolele VVI (H. I, nr. 112) precum şi urmele unui bordei cu material ceramic datând din secolele X-XI
(H. VI, nr. 134).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 75, fig.7/8; idem, în R.A.V., p. 209.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
POGONEŞTI, COM. IVEŞTI, JUD. VASLUI
533. La Vernescu. În partea de sud-vest a satului, în punctul denumit "La Vernescu",
s-au descoperit fragmente ceramice în asociaţie cu un brăzdar de plug din fier, datând din
secolele VIII-IX (H. IV, nr. 186).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 75.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
534. Marginea de nord-est a satului. Pe o înălţime dominantă, aflată la cca. 1 km. din
mar-ginea de nord-est a satului, cu prilejul lucrărilor agricole, locuitorul Nistor Vasile a
descoperit un cazan de aramă, lucrat prin batere şi nituire, deformat de presiunea pământului,
în interiorul căruia se afla o zăbală din fier, resturi de oase umane (?), precum şi câteva aplici
din foaie de aur, ornamanetate cu motive geometrice în tehnica presării, datând din secolele
X-XI (H. VI, nr. 127).
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Cf. D. Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI , Iaşi, 1978, p. 108; V.
Spinei, Realităţi etnice şi politice în Moldova meridională în secolele X-XII, Iaşi, 1985, p.
115, fig.27/7, 8; 30/7; 49/1, 2, 5.
Materialul se află la M.I. Bârlad.
POIANA CU CETATE, COM. GRAJDURI, JUD. IAŞI
535. La Cetate. În marginea vestică a Poienii cu Cetate, lângă izvoarele pârâului
Cutigna, s-a descoperit o aşezare întărită cu val şi şanţ, de formă triunghiulară, fiind
delimitată de două râpi mari. Valul şi şanţul taie legătura acestei cetăţi cu podişul (horodişte
?). În interiorul cetăţuiei s-au desco-perit fragmente ceramice datând din secolele VIII-IX (H.
IV, nr. 59).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 329, nr. 363 b, pl.
CCXLV/4.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
536. Poiana de la Pădurărie. În sectorul nordic al poienei, aproape de izvoarele
pârâului Cutigna, la cca. 200 m. nord de cetăţuia de pământ şi la cca. 100 m. sud de Cantonul
silvic, în punctul cel mai înalt al podişului, s-au descoperit fragmente ceramice lucrate la roata
înceată şi ornamentate cu striuri orizontale, caracteristice secolului IX (H. V, nr. 17).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 329-330, nr. 363
c; V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., II, 1985, p. 463.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
POIANA, COM. DULCEŞTI, JUD. NEAMŢ
537. Silişte. La cca. 300-400 m. de marginea de est a satului Poiana, pe panta terasei
su-perioare a râului Moldova, pe locul denumit "Silişte" sau "În Varniţă", cu prilejul
săpăturilor arheologice întreprinse în aşezarea carpică, au fost descoperite şi 12 locuinţe de tip
bordei, prevăzute în colţuri cu vetre, de formă rectangulară sau trapezoidală, cu sau fără gropi
de pari pentru acoperiş. Din locuinţe provin numeroase resturi ceramice lucrate cu mâna şi la
roata înceată, ornamantate cu linii vălurite şi orizontale sau cu alveole, precum şi câteva
unelte din fier, os, piatră şi lut, toate caracteristice se-colelor VIII-IX (H. IV, nr. 30). Tot de
pe acest loc provine şi o monedă de bronz bizantină de la Jus-tinian I, descoperită întâmplător
în 1963 (H. II, nr. 157).
Cf. GH.Bichir, în Materiale, X, 1973, p. 99-101.
Materialul se află la I.A. Bucureşti şi parţial la M.I. Roman.
POJORĂNI, COM. VETRIŞOAIA, JUD. VASLUI
538. La Şipot. La cca. 500 m. nord de sediul I.A.S. s-au descoperit fragmente ceramice
din secolele VI-VII (H. II, nr. 82), din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 124), precum şi din
secolele X-XI (H. VI, nr. 100). Din secolele VIII-IX se remrcă un vas întreg lucrat cu mâna,
iar din secolele X-XI două fusaiole de lut, o mărgică bitronconică de sticlă şi câteva gresii
verzui pentru ascuţit.
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 292; fig.3/6, 8, 10; 4/1; 5/1; 6/1; 9/5; 12/1;
17/14; idem, în Arh.Mold., VI, 1969, p. 304-305, fig.3/8, 9; 4/2, 5; 5/5; 6/1; 8/3; 10/5; 14/3-4;
15/1.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
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539. Şcheia. La sediul fermei Pojorăni, situat la circa 2 km. de reşedinţa Pojorăni, pe
locul denumit "Şcheia", s-au descoperit resturi ceramice datând din secolele V-VI (H. I, nr.
110).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 261.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
POPENI, COM. ZORLENI, JUD. VASLUI
540. Gheneştii Vechi. La 500 m. sud-vest de staţia releului TV, pe dreapta şoselei
Murgeni-Popeni, în văiuga denumită "Gheneştii Vechi", au fost descoperite resturi ceramice
datând din seco-lele VIII-IX (H. IV, nr. 120).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 284.
Materialul se află la M.I. Bârlad.
541. Grădinărie. În margine vestică a satului, în grădina de zarzavat, s-au descoperit
resturi ceramice caracteristice secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 120) şi din secolele X-XI (H. VI,
nr. 154).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 288; idem, în R.A.V., p. 285.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
542. Marginea de sud-sud-vest. Pe pantele dealului din marginea de sud-sud-vest a
satului, s-au descoperit fragmente ceramice aparţinând secolelor X-XI (H. VI, nr. 154).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 288.
Materialul se află la M.I. Vaslui
543. Şcoala generală. În jurul Bisericii satului, Şcoalii generale şi pe pantele din
apropiere, au fost descoperite fragmente cermice din secolele VI-VII (H. II, nr. 158) şi din
secolele X-XI (H. VI, nr. 154).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 288; idem, în R.A.V., p. 285.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
POPEŞTI, COM. POPEŞTI, JUD. IAŞI
544. În sărături. La 300 m. nord de sat, între şosea şi pârâul Dudău, pe locul denumit
"În să-rături", s-au găsit resturi ceramice din secolele VII-VIII (H. III, nr. 69) şi din secolele
VIII-IX (H. IV, nr. 62).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 212, nr. 59 b, pl.
c/6, 11; D. Gh. Teodor, în Carpica, II, 1969, p. 257; V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., II,
1985, p. 314.
Materialele se află la I.A. Iaşi.
POPEŞTI, COM. MICLEŞTI, JUD. VASLUI
545. Şcoala generală. În vatra satului, la circa 50 m. nord de şcoala generală, s-au
descoperit resturi ceramice aparţinând secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 169).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 181.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
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POPRICANI, COM. POPRICANI, JUD. IAŞI
546. Cărămidărie şi Grădina lui Anton. În marginea de nord-nord-est a satului, pe
ambele la-turi ale drumului Popricani-Cârniceni, pe pantele celor două dealuri denumite
"Cărămidărie" şi "Grădi-na lui Anton", s-au descoperit resturi ceramice lucrate la roată,
ornamentate cu striuri, aparţinând se-colelor X-XI (H. VI, nr. 29).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., II, 1985, p. 321.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
547. Râpa din Cot. În săpătura unor tranşee de pe terasa inferioară a Jijiei, în locul
numit "Râpa din Cot", s-au descoperit fragmente ceramice datând din secolele VII-VIII (H.
III, nr. 14).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 258, nr. 169 b, pl.
CXXXIV/15, 19.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
PRĂJENI, COM. PRĂJENI, JUD. BOTOŞANI
548. Nelipeşti. La est de sat, pe valea Ţigăncii, pe terasa din stânga râului Miletin, s-au
des-coperit resturi ceramice datând din secolele V-VI (H. I, nr. 123).
Cf. P. Şadurschi, N. Ursulescu, în, Hierasus, VII-VIII, 1989, p. 289.
Materialul se află la M.I. Botoşani.
PRIGORENI, COM. TÂRGU FRUMOS, JUD. IAŞI
549. Dealul Podişu. În marginea de sud-est a satului Costeşti şi la vest de Dădeşti, pe
pantele dealului, s-au descoperit fragmente ceramice datând din secolele IX-X (H. V, nr.
106).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., II, 1985, p. 465.
Materialul se află la Muzeul din Târgu Frumos.
PROBOTA, COM. DOLHASCA, JUD. SUCEAVA
550. Biserica lui Petru Rareş. În jurul bisericii construită de Petru Rareş s-au
descoperit câteva fragmente ceramice lucrate la roata înceată, ornate cu striuri orizontale
incizate, caracteristice secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 26).
Cercetare Gh. Tănăsache, 1968.
Materialul se află în colecţia Liceului din Dolhasca (inedit).
PROBOTA, COM. PROBOTA, JUD. IAŞI
551. Moşanca (În Baie). Pe podişul din marginea nord-vestică a satului, în cariera de
nisip şi prundiş de pe dealul "Moşanca" sau "Uncheata", cu ocazia săpăturilor arheologice
întreprinse pentru salvarea unei necropole de tip Noua, a fost descoperit un mormânt de
înhumaţie (M. 7) din epoca medievală timpurie. Scheletul, orientat NV-SE, zăcea la o
adâncime de 1,35 m., aşezat pe spate, având mâinile întinse pe lângă corp. De o parte şi de
alta a craniului s-au găsit cercei din fir subţire de argint, lângă braţul drept - aşchii de cremene
şi un amnar fragmentar, la cotul braţului stâng 5 vârfuri de săgeţi din fier cu urme de lemn,
probabil de la o tolbă, sub care s-a descoperit un cuţit din fier cu teacă de lemn. În dreptul
falangelor mâinii s-a găsit o verigă din fier, probabil piesă de harnaşament. În aceeaşi groapă,
la cca. 15 cm. deasupra femurelor, s-a descoperit şi craniul unui cal. În stânga craniului de cal
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se aflau 3 butoni mici din tablă subţire de fier, probabil ornamente de harnaşament. De
asemenea, în mormânt s-au mai găsit şi 8 fragmente dintr-un cerc de fier prevăzut cu două
cuie în interior, precum şi o urechiuşă de prindere, provenind de la o căldăruşă de lemn.
Mormântul datează din secolul XI (H. VI, nr. 27).
Cf. N. Zaharia şi Em. Zaharia, în Materiale, III, 1962, p. 603-605, fig.5, 6, 7, 8/1-8; V.
Spinei, Realităţi etnice şi politice în Moldova meridională în secolele X-XIII, Iaşi, 1985, p.
116, fig.25/4; 30/3-4; 31/1-2; 48/5, 7-8.
Materialul se află la M.I.M. Iaşi.
PUNTIŞENI, COM. COSTEŞTI, JUD. VASLUI
552. Şcoală. În jurul şcolii şi a conacului vechi din vatra satului s-au găsit fragmente
ceramice caracteristice secolelor X-XI (H. VI, nr. 86).
Cercetare V. Bazargiuc, 1968.
Materialul se află la M.I. Huşi (inedit).
PURICANI, COM. BEREŞTI-MERIA, JUD. GALAŢI
553. Marginea de est a satului. În partea de est a satului, la cca. 500 m., s-au
descoperit fragmente ceramice lucrate cu roata înceată ornamentate cu benzi vălurite pe buză
şi pe umăr, precum şi cu benzi orizontale, caracteristice secolelor X-XI (H. VI, nr. 153).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 291; idem, în Arh.Mold., VI, 1969, p. 279.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
PUTNA, COM. BALOTEŞTI, JUD. VRANCEA
554. Teritoriul satului. De pe teritoriul localităţii provin două (?) monede de bronz
bizantine, emisiune de la împăratul Iustin II din anii 574-575 (H. II, nr. 161).
Cf. B. Mitrea, în B.S.N.R., 121-123, 1973-1975, p. 325; idem, în B.S.N.R., 124-125,
1976-1980, p. 600.
Monedele se află la M.I. Focşani.
RATEŞUL CUZEI, COM. REBRICEA, JUD. VASLUI
555. Grajduri. Pe panta de est şi sud a dealului situat în dreapta pârâului Bolaţi, în
jurul grajdurilor fostului C.A.P., la circa 1 km. est de halta C.F.R., s-au descoperit, cu prilejul
săpăturilor arheologice efectuate în 1977, patru bordeie cu vetre construite din piatră, din
inventarul cărora se remarcă resturi ceramice lucrate cu mâna datând din secolele VI-VII (H.
II, nr. 62). Tot de aici provine şi o piesă de harnaşament din bronz. De asemenea, s-au
dezvelit şi trei locuinţe datând din secolele X-XI (H. VI, nr. 48).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 221.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
556. Şcoala generală. În marginea de sud a satului, în jurul Şcolii generale, au fost
des-coperite fragmente ceramice caracteristice secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 188).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 76.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
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RĂCĂTĂUL DE JOS, COM. HORGEŞTI, JUD. BACĂU
557. Fântâna lui Creţu. La circa 500 m. nord de "Fântâna lui Creţu" sau "Şipot", pe
pantele Dealului Şoimului, au fost descoperite fragmente ceramice datând din secolele IX-X
(H. V, nr. 36).
Cf. V. Căpitanu, în Carpica, XIV, 1982, p. 146.
Materialul se află la M.I. Bacău.
558. Terenul I.A.S.. La est de sat, peste podul ce duce la Pânceşti, pe terenul I.A.S.,
înspre vest, în malurile râpii, au fost descoperite două profile de bordeie din care s-a recoltat
material ceramic caracteristic secolelor VI-VII (H. II, nr. 169).
Cf. V. Căpitanu, în Carpica, XIV, 1982, p. 146.
Materialul se află la M.I. Bacău.
RĂCOASA, COM. RĂCOASA, JUD. VRANCEA
559. Vatra satului. În vatra satului, în zona de sud-est, au fost descoperite resturi
ceramice lucrate la roată şi un tipar din marnă pentru turnat bijuterii, toate datând din secolele
VI-VII (H. II, nr. 134).
Cf. V. Bobi, în Vrancea - Studii şi Comunicări, IV, 1981, p. 107.
Materialul se află la M.I. Focşani.
RĂDĂCINEŞTI, COM. CORBIŢA, JUD. VRANCEA
560. Biserică. Pe locul situat între sediul fostului C.A.P. şi Biserica veche au fost
descoperite resturi ceramice datând din secolele VI-VII (H. II, nr. 162).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 74.
Materialul se află la M.I. Focşani.
561. Marginea de nord a satului. În marginea de nord a satului, pe pantele din
apropiere, au fost descoperite resturi ceramice datând din secolele V-VI (H. I, nr. 114) şi din
secolele X-XI (H. VI, nr. 216).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 74, fig.4/5; 8/6; 9/11.
Materialul se află la M.I. Focşani.
562. Est de sat. La circa 1 km. est de sat, pe botul dealului, au fost descoperite
fragmente ceramice datând din secolele V-VI (H. I, nr. 114).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 24.
Materialul se află la M.I. Focşani.
RĂDĂUŢI, ORAŞ RĂDĂUŢI, JUD. SUCEAVA
563. Fabrica de spirt. Pe terenul din spatele fabricii de spirt, s-a descoperit
întâmplător, mai demult, cu ocazia unor lucrări de interes obştesc, o monedă de bronz
bizantină, emisiune Justin I (H. II, nr. 16).
Cf. I. Mitrea, în Carpica, V, 1972, p. 122; C. Preda, în S.C.I.V., 23, 1972, 4, p. 407.
Moneda se află la M.I. Bacău.
564. Str. Putnei. Cu ocazia unor lucrări de canalizare pe str. Putnei, a fost descoperită
o monedă de bronz bizantină, emisiune Roman III Arghyros (H. VI, nr. 15).
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Cf. I. Mitrea, în Carpica, V, 1972, p. 122, fig.22/1; V. Spinei, în S.C.N., VIII, 1984, p.
80.
Moneda se află la M.I. Bacău.
RĂDENI, COM. DRAGOMIREŞTI, JUD. VASLUI
565. Părul Gane. Pe terasa din stânga râului Putna, în imediata apropiere a pantelor
Dealului Morii, din partea de sud a satului, pe locul denumit "Părul Gane", s-au găsit câteva
fragmente cera-mice, caracteristice secolelor IX-X (H. V, nr. 39).
Cf. I. Mitrea, în Carpica, I, 1968, p. 255, fig.3/7; idem, în Studii şi cercetări ştiinţifice,
Institutul Pedagogic Bacău, 1972, p. 133; G. Coman, în R.A.V., p. 116.
Materialul se află la M.I. Bacău.
566. Lutăria Băloaia. Pe pantele dealului din vatra de nord est a satului, în punctul
denumit "Lutăria Băloaia", au fost descoperite resturi ceramice caracteristice secolelor VIIIIX (H. IV, nr. 194).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 116.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
RĂDENI, COM. PĂSTRĂVENI, JUD. NEAMŢ
567. Capul Dealului. Pe terasa de pe partea dreaptă a pârâului Rădeanca, pe locul
denumit "Capul Dealului", aflat la est de satul Rădeni, fost descoperit mai demult un tipar din
marnă, folosit pentru turnat obiecte de podobă. Ulterior, pe locul respectiv s-au efectuat
cercetări, descoperindu-se fragmente ceramice lucrate cu roata şi cu mâna, datând din secolele
V-VI (H. I, nr. 21).
Cf. I. Mitrea, în Carpica, XII, 1980, p. 135, pl. XLVI/2.
Materialul se află la M.I. Piatra Neamţ.
RĂDENI, COM. TRIFEŞTI, JUD. IAŞI
568. Dealul La Movilă. La circa 1 km. sud de sat, pe platoul de pe dealul La Movilă,
pe partea stângă a drumului care merge la Rădeni, au fost descoperite resturi ceramice din
secolele VIII-IX (H. IV, nr. 189).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., II, 1985, p. 411.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
RĂDUCĂNENI, COM. RĂDUCĂNENI, JUD. IAŞI
569. Costică Dascălu. Pe panta de nord-nord-vest a dealului Beşleaga, pe locul
denumit "Costică Dascălu", aflat la circa 500 m. de o cetate geto-dacică, s-au descoperit
fragmente ceramice aparţinând secolelor X-XI (H. VI, nr. 44).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., II, 1985, p. 338.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
570. Dealul Beşleaga. În partea de vest a cartierului Bazga (circa 300-400 m), pe
panta nordică a dealului Beşleaga, caracterizată prin numeroase alunecări de teren datorate
unui torent care a săpat una din pante, a fost descoperit în 1969, de către elevii Em. Hagiu, V.
Iacov şi M. Panţâru, un bogat tezaur compus din 62 piese de podoabă, dintre care 40 din
argint, 12 de bilon şi 10 de bronz, unele din ele parţial aurite. În 1970, prof. C. Vîrgolici din
Iaşi a recuperat o parte din obiectele des-coperite, care iniţial erau mult mai numeroase, dar
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din nefericire au fost pierdute ulterior descoperirii. Obiectele de podoabă (cercei filigranaţi de
tip Staré Mesto, aplici, lunule, brăţări, catarame, inele, colan şi bare de argint) erau însoţite de
8 dirhemi arabi de argint, emisiuni din secolul al IX-lea. Prin caracteristicile pieselor care îl
compun, tezaurul este datat în secolul al X-lea (H. V, nr. 19).
Cf. D. Gh. Teodor, în S.C.I.V.A, 31, 1980, 3, p. 403-422.
Tezaurul se află la M.I.M. Iaşi.
571. Fundul Bazgăi (în Rîchi). La vest de cartierul Bazga, la circa 1,5 km. sud de
biserică, pe un teren mărginit de pârâul Fundu Bazgăi, la nord-vest şi la circa 500 m. vest-sudvest de cetatea dacică de pe valea Beşleagăi, s-au descoperit fragmente ceramice din secolele
VII-VIII (H. III, nr. 63).
Cf. V. Chirica şi M. Tănăsachi, în R.A.I., II, 1985, p. 334, fig.53/18, 21, 25.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
572. Marginea de nord-vest. În marginea de nord-vest a comunei, în interfluviul dintre
pârâul Bazga şi unul din micii săi afluenţi de lângă fostul sediu C.A.P., s-au descoperit
fragmente ceramice datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 69), precum şi din secolele X-XI
(H. VI, nr. 44).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 77.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
573. Sud de Bazga. În marginea de sud a cartierului Bazga, la circa 400 m. de şcoală,
s-au descoperit resturi ceramice lucrate la roată, împreună cu un brăzdar de plug şi un vârf de
săgeată din fier, datând din secolele X-XI (H. VI, nr. 44).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 77, fig.7/5; 10/4; 12/11.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
RĂDUIEŞTI, COM. DELEŞTI, JUD. VASLUI
574. Hârboanca. În marginea nord-estică a satului, în dreapta barajului, pe locul
denumit "Hârboanca", s-au descoperit resturi ceramice aparţinând secolelor VIII-IX (H. IV,
nr. 109).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 111.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
RĂSTOACA, COM. MILCOVUL, JUD. VRANCEA
575. Loc necunoscut. Într-un loc necunoscut, în ruptura unui mal al râului Putna sau al
Milcovului, a fost descoperit un depozit de unelte şi arme din fier compus din: trei cuţite de
plug şi trei topoare de luptă cu tăişul îngust sau lăţit, prevăzute cu aripioare, piese
caracteristice secolelor X-XI (H. VI, nr. 180).
Cf. A. Paragină, în Studii şi comunicări - Vrancea, II, Focşani, 1979, p. 41-43.
Materialul se află la M.I. Focşani.
RĂŞCANI, COM. ŞULETEA, JUD. VASLUI
576. Vatra satului. În jurul unor izvoare din partea de nord-est a vetrei satului, în faţa
casei lui N. Focşa, s-au descoperit resturi ceramice datând din secolele X-XI (H. VI, nr. 109).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 236.
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Materialul se află la M.I. Vaslui.
RĂZEŞU, COM. GLĂVĂNEŞTI, JUD. BACĂU
577. Cantonul Silvic. În marginea de vest a satului, la cca. 500-600 m, în jurul
Cantonului Silvic al pădurii Sohodor, s-au descoperit resturi ceramice datând din secolele VVI (H. I, nr. 30), secolele VI-VII (H. II, nr. 56), secolele VIII-IX (H. IV, nr. 144), precum şi
din secolele X-XI (H. VI, nr. 126).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 74, fig.4/2-4; 6/5.
Materialul se află la M.I. Bacău.
RÂNZEŞTI, COM. FĂLCIU, JUD. VASLUI
578. Mihălceni. În partea de sud a satului, la cca. 2 km. la gura văii Mihălceni, care se
des-chide în şesul Prutului, s-au găsit fragmente ceramice datând din secolele IX-X (H. V, nr.
59).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 292; idem, în Arh.Mold., VI, 1969, p. 308.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
579. Puerniţă. În marginea de nord a satului, pe terasa Prutului, la locul denumit
"Puerniţă", s-au descoperit fragmente cermice datând din secolele V-VI (H. I, nr. 63), precum
şi câteva aparţinând secolelor X-XI (H. VI, nr. 105).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 139.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
580. Interfluviul Belciug-Prut. În partea de vest a satului, în interfluviul format de
pârâul Bel-ciug cu Prutul, au fost descoperite fragmente ceramice datând din secolele X-XI
(H. VI, nr. 105).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 78.
Materialul se flă la M.I. Vaslui.
RÂPILE - GURA VĂII, ORAŞ ONEŞTI, JUD. BACĂU
581. La Coşuri. La cca. 1 km. nord de sat, pe ridicătura denumită "Dealul La Coşuri",
înalt de cca. 250 m., s-au descoperit resturi ceramice caracteristice secolelor VIII-IX (H. IV,
nr. 146).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 367, nr. 501.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
REBRICEA, COM. REBRICEA, JUD. VASLUI
582. Vatra satului. Pe pantele din spatele şcolii şi al primăriei, aflate în vatra satului,
s-au des-coperit numeroase fragmente ceramice caracteristice secolelor V-VI (H. I, nr. 32) şi
secolele X-XI (H. VI, nr. 47).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 220.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
REDIU, COM. REDIU, JUD. GALAŢI
583. La Fântâni. În marginea de sud-est a localităţii, în zona izvoarelor denumite "La
Fântâni", s-au descoperit resturi ceramice lucrate cu roata datând din secolele IX-X (H. V, nr.
80).
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Cf. M. Brudiu, în Danubius, VIII-IX, Galaţi, 1979, p. 159.
Materialul se află la M.I. Galaţi.
REDIU, COM. REDIU, JUD. IAŞI
584. Via Teodorescu. Pe terasa inferioară a Bahluiului, în sectorul din marginea sudvestică, la sud de locul denumit "Moara Beldiman", în "Via Teodorescu" din apropierea unor
izvoare, au fost descoperite resturi de vase lucrate la roată, decorate cu linii incizate
orizontale de tip Costişa-Botoşana, caracteristice secolelor V-VI (H. I, nr. 15).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 215, nr. 65 c.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
REDIU ALDEI, COM. ARONEANU, JUD. IAŞI
585. La Hârtop. Pe muchia promontoriului din marginea sud-estică a satului, pe locul
denumit "La Hârtop", s-au descoperit fragmente ceramice caracteristice secolelor VIII-IX (H.
IV, nr. 45), precum şi altele datând din secolele X-XI (H. VI, nr. 30).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 214, nr. 64 a, pl.
CIV/29, 31.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
RIPICENI, COM. RIPICENI, JUD. BOTOŞANI
586. Dealul Streleuca. Pe lângă pârâul Streleuca, pe dealul cu acelaşi nume, în
imediata apropiere a staţiunii paleolitice Ripiceni-Izvor, spre nord, a fost identificată o întinsă
aşezare cu resturi ceramice lucrate cu roata înceată, datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 5).
Cf. V. Chirica, în Carpica, IV, 1971, p. 299, 302, fig.9/1-5.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
587. Izvor. În punctul "Izvor" de pe terasa Prutului, aflat în partea de nord-est a
satului, cu ocazia săpăturilor arheologice întreprinse în 1964, au fost descoperite resturi
ceramice lucrate cu mâna şi la roata înceată, datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 5). Un
vas (inv. 460) ornamentat cu linii vălurite din aceeaşi vreme a putut fi întregit.
Cf. Al. Păunescu, în Dacia, N. S. , IX, 1965, p. 29-31.
Materialul se află la M.I. Suceava.
ROGOJENI, COM. SUCEVENI, JUD. GALAŢI
588. Şipote. În marginea de sud a satului, pe locul denumit "Şipote", s-au descoperit
resturi ceramice din secolul al X-lea (H. V, nr. 78).
Cf. I. T. Dragomir, în Judeţul Galaţi pe scara timpului, Galaţi, 1972, p. 45.
Materialul se află la M.I. Galaţi.
ROMAN (com. suburbană HORIA), ORAŞ ROMAN, JUD. NEAMŢ
589. Vatra satului. Cu ocazia unor lucrări gospodăreşti, în grădina unui locuitor, la
circa 2 m. adâncime, a fost descoperit un schelet de femeie, orientat vest-est, care conţinea ca
inventar două fibule de bronz (una păstrată fragmentar), una cu placa triunghiulară şi alta
semidiscoidală prevăzută cu trei butoni, două fragmente dintr-o verigă (brăţară ?) din fier, doi
cercei din bronz cu capetele cubo-edrice, precum şi două mărgele din chihlimbar,
caracteristice secolelor V-VI (H. I, nr. 120).
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Cf. Vl. Dumitrescu, în R.I.R., IV, 1934, p. 76-79.
Materialul se află la I.A. Bucureşti.
ROMÂNEŞTI, COM. GRĂNICEŞTI, JUD. SUCEAVA
590. Marginea de nord-vest a satului. Cu prilejul lucrărilor agricole din 1974, în
marginea de nord-vest a satului, a fost decoperită o monedă de aur de la Teodosius al II-lea
(H. I, nr. 7).
Cf. M. Ignat, în Suceava-Studii şi materiale, 4, 1977, p. 86-87.
Moneda se află la M.I. Suceava.
ROŞCANI, COM. OANCEA, JUD. GALAŢI
591. Crucişoara. În marginea de est a satului, pe locul denumit "Crucişoara", în
poziţie joasă, s-au găsit cioburi din secolele VI-VII (H. II, nr. 129), secolele VIII-IX (H. IV,
nr. 160), precum şi din secolele X-XI (H. VI, nr. 162).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 293.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
ROŞIEŞTI, COM. ROŞIEŞTI, JUD. VASLUI
592. Dispensarul Comunei. În vatra satului, pe pantele din jurul dispensarului
comunal, s-au găsit cioburi aparţinând secolelor X-XI (H. VI, nr. 114).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 289; idem, în R.A.V., p. 222.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
ROŞIEŞTI-GARĂ, COM. ROŞIEŞTI, JUD. VASLUI
593. Arămoasa. La cca. 1,5 km. sud-vest de sat, în punctul numit "Arămoasa", s-au
des-coperit resturi ceramice aparţinând secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 112) şi secolele X-XI (H.
VI, nr. 116).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 223.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
594. Cimitir. Lângă cimitirul actual, aflat în marginea de nord-est a satului, s-au găsit
resturi ceramice din secolele V-VI (H. I, nr. 56) şi din secolele IX-X (H. V, nr. 52).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 288.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
595. Grădinărie. Între apa Bârladului şi movila de lângă şoseaua naţională Vaslui Crasna, pe locul grădinei de zarzavat, s-au descoperit fragmente caracteristice secolelor VIVII (H. II, nr. 143), secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 112) şi altele caracteristice secolelor X-XI
(H. VI, nr. 116). Prin sondajul efectuat ulterior pe acest loc s-a dezvelit parţial o locuinţăbordei şi o groapă de cereale cu puţine boabe de grâu carbonizat, datând din secolele X-XI
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 288; idem, în R.A.V., p. 223.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
596. Marginea de nord-vest a satului. Pe promontoriul din marginea de nord-vest a
satului, pe stânga râului Bârlad, s-au găsit fragmente ceramice aparţinând secolelor V-VI (H.
I, nr. 56), precum şi din secolele X-XI (H. VI, nr. 116).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 223.
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Materialul se află la M.I. Vaslui.
597. Podul Doamnei. La cca. 1,5 km. nord-vest de gara Roşieşti, în punctul "Podul
Doamnei", s-au descoperit fragmente ceramice datând din secolele VI-VII (H. II, nr. 143).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 288.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
ROŞIORI, COM. BUNEŞTI-AVEREŞTI, JUD. VASLUI
598. Moara Negruţi. La circa 2 km de marginea satului, pe stânga pârâului Crasna,
lângă moara "Negruţi", s-au descoperit fragmente ceramice din secolele V-VI (H. I, nr. 116),
din secolele VII-VIII (H. III, nr. 76), precum şi din secolele IX-X (H. V, nr. 107).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 77.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
ROŞU, COM. RĂDUCĂNENI, JUD. IAŞI
599. Valea Cozia. La 600 m. est de sat, pe Valea pârâului Cozia, pe pantele nordice
ale dea-lului Surpa, au fost găsite fragmente ceramice lucrate la roată, caracteristice secolelor
X-XI (H. VI, nr. 223).
Cercetare G. Coman, 1977.
Materialul se află la M.I. Vaslui (inedit).
RUGINOASA, COM. RUGINOASA, JUD. IAŞI
600. Vatra satului. În vatra satului, la circa 500 m. vest-sud-vest de dealul Drăghici,
pe partea dreaptă a liniei ferate Ruginoasa-Paşcani, la ieşirea din sat, s-au descoperit
fragmente ceramice apar-ţinând secolelor IX-X (H. V. , nr. 49).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., II, 1985, p. 353.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
601. Teritoriul satului. Cu mai mulţi ani în urmă (1967-1968?) pe teritoriul satului a
fost desco-perită o monedă de bronz bizantină, emisiune de la Mauriciu-Tiberiu, şi o
cruciuliţă de plumb din seco-lele VI-VII d.H. (H. II, nr. 142).
Informaţie T. Biţa, 1972.
Piesele se află în colecţia lui T. Biţa, Paşcani (inedită).
RUGINEŞTI, COM. RUGINEŞTI, JUD. VRANCEA
602. Lutărie. În vatra satului, pe locul denumit "Lutărie", au fost decoperite fragmente
cera-mice datând din secolele V-VI (H. I., nr. 109).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 73.
Materialul se află la M.I. Focşani.
RUSCA, COM. PĂDURENI, JUD. VASLUI
603. Vatra estică a satului. În grădina locuitorului A. Moroşanu din marginea estică a
vetrei satului, s-au găsit cioburi din secolele IX-X (H. V, nr. 70).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 289; idem, în R.A.V., p. 205.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
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RUŞI, COM. BELCEŞTI, JUD. IAŞI
604. Vatra satului. Dintr-un loc neprecizat din vatra satului provine un topor de luptă,
din fier, de tip bardă, prevăzut cu aripioare la gaura de înmănuşare, datând din secolele X-XI
(H. VI, nr. 231).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., II, 1985, p. 462, fig.57/7.
Piesa se află în colecţia şcolii din localitate.
RUŞII-MĂNĂSTIOAREI, COM. UDEŞTI, JUD. SUCEAVA
605. La Bahnă. În marginea sud-estică a satului, în apropierea apei Suceava, pe o
pantă joa-să inundabilă, pe locul denumit "La Bahnă", cu ocazia săpăturilor arheologice
întreprinse, s-a desco-perit şi un bordei prevăzut cu o vatră construită din pietre, din
umplutura căruia provine un vas întreg şi mai multe fragmente de borcane şi tipsii lucrate cu
mâna, caracteristice secolelor VI-VII (H. II, nr. 22).
Cf. M. Ignat, în Studii şi Materiale - Suceava, III, 1973, p. 250-254.
Materialul se află la M.I. Suceava.
SALCIA, COM. UMBRĂREŞTI, JUD. GALAŢI
606. Inărie. La circa 1 km. sud de sat, pe locul denumit "Inărie", a fost decoperită, prin
anii 1969-1970, o monedă bizantină de bronz, rău conservată, emisiune de la împăratul Focas
(H. II, nr. 165).
Cercetare I. T. Sion, 1969-1970.
Moneda se află în colecţia Şcolii din localitate (inedită).
SASOVA, COM. REBRICEA, JUD. VASLUI
607. Marginea de sud-vest a satului. În jurul izvoarelor din marginea de sud-vest a satului
s-au descoperit resturi ceramice datând din secolele V-VI (H. I, nr. 38) şi din secolele IX-X
(H. V, nr. 29).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 221.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
SAT FLORENI, COM. MURGENI, JUD. VASLUI
608. Mărgeana. În partea de sud-sud-vest, la cca. 2 km., lângă izvoarele pârâului, în
punctul "Mărgeana", s-au descoperit fragmente ceramice datând din secolele V-VI (H. I, nr.
26), din secolele IX-X (H. V, nr. 65), precum şi din secolele X-XI (H. VI, nr. 137).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 291, fig.16/6; idem, în Arh.Mold., VI, 1969,
p. 295; idem, în R.A.V., p. 188.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
SATU NOU, COM. ŞCHEIA, JUD. IAŞI
609. Bobeică. La circa 2 km. sud de sat, pe un promontoriu situat pe malul stâng al
râului Stavnic, s-au descoperit fragmente ceramice lucrate cu roata, ornamentate cu striuri
orizontale şi vă-lurite precum şi fragmente de amfore bizantine, caracteristice secolelor IX-X
(H. V, nr. 104).
Cf. A. Rusu, în C.I., XII-XIII, 1981-1982, p. 211, fig.8/7; 25/3; 26/6.
Materialul se află în colecţia şcolii din localitate.
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610. Şesul lui Ştefan. În partea de sud a satului, pe un bot de deal, situat lângă "Şesul
lui Ştefan", aflat pe terasa inferioară a văii Stavnicului, s-au descoperit fragmente ceramice de
culoare negricioasă, lucrate la roată şi ornamentate cu linii vălurite, aparţinând secolelor V-VI
(H. I, nr. 85).
Cf. A. Rusu, în C.I., XII-XIII, 1981-1982, p. 211, fig.7/9.
Materialul se află în colecţia Şcolii din localitate.
611. Promoroace nord. În partea de nord-vest a satului, pe terasa superioară a
Stavnicului, pe un promontoriu situat pe malul râului lângă "Gârla lui Ciuruc", s-au descoperit
fragmente ceramice lucrate la roata înceată, ornamentate cu striuri orizontale, aparţinând
secolelor VII-VIII (H. III, nr. 72).
Cf. A. Rusu, în C.I., XII-XIII, 1981-1982, p. 210, fig. 6/3.
Materialul se află în colecţia Şcolii din localitate.
612. Promoroace sud. Pe terasa inferioară a râului Stavnic, în partea de sud-vest a
satului, lângă Magazinul Sătesc, s-au descoperit fragmente ceramice caracteristice secolelor
VII-VIII (H. III, nr. 72).
Cf. A. Rusu, în C.I., XII-XIII, 1981-1982, p. 210, fig.6/11; 26/7.
Materialul se află în colecţia Şcolii din localitate.
SATU NOU, COM. SCHITU-DUCA, JUD. IAŞI
613. Trestian. Între localităţile Satu-Nou şi Poiana, pe locul denumit "Trestiana", s-a
desco-perit în 1966 o monedă de bronz, emisiune de la Leon al VI-lea Filozoful (H. V, nr.
18).
Cf. D. Gh. Teodor, în S.C.I.V., 19, 1968, 2, p. 240; idem, în S.C.I.V., 21, 1970, 1, p.
120, fig.9/5a-5b.
Moneda se află la I.A. Iaşi, inv. 1871.
614. Malul stâng al pârâului Vaslui. La circa 500 m. vest de şcoală, pe malul stâng al
pârâului Vaslui, s-au descoperit fragmente ceramice aparţinând secolelor X-XI (H. VI, nr.
194).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., II, 1985, p. 359.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
SĂBĂOANI, COM. SĂBĂOANI, JUD. NEAMŢ
615. La Islaz. Pe terasa superioară a Siretului, la cca. 2,5 km. nord-est de sat, cu
prilejul ame-najării unor gropi de siloz, s-au descoperit fragmente ceramice. În urma
sondajelor efectuate între anii 1965-1967 s-au descoperit două semibordeie, prevăzute cu
vatră construită din pietre. În umplutura lor s-au găsit fragmente de borcane şi tipsii, lucrate
cu mâna, neornamentate, caracteristice secolelor VI-VII (H. II, nr. 41).
Cf. V. Ursachi, în Carpica, I, 1968, p. 167, 170, fig.45.
Materialul se află la M.I. Roman.
616. Groapa lui Ghiţă. La cca. 2 km. nord-est de Săbăoani, pe terasa superioară din
dreapta Siretului, pe locul denumit "Groapa lui Ghiţă", s-au descoperit întâmplător, cu ocazia
unor lucrări agri-cole, mai multe morminte, dintre care unul avea ca inventar o cataramă
bizantină de bronz cu placa ajurată, caracteristică secolelor VI-VII (H. II, nr. 41).
142

REPERTORIU

Cf. D. Gh. Teodor, în S.C.I.V., 21, 1971, 1, p. 111, nota 63.
Piesa se află la M.I. Roman.
SĂRĂŢENI, COM. MURGENI, JUD. VASLUI
617. Grajduri. În partea de est a satului, în jurul grajdurilor fostului C.A.P., s-au
descoperit fragmente ceramice datând din secolele X-XI (H. VI, nr. 142).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 190, fig.148/2; 151/4; 152/5; 156/14.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
618. Grădina lui Ion Ţicău. În grădina lui Ion Ţicău, în partea de est a satului, ca şi în
te-renurile de peste pârâu, s-au descoperi fragmente ceramice datând din secolele V-VI (H. I,
nr. 79), secolele V-VII (H. II, nr. 146), din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 165), precum şi din
secolele X-XI (H. VI, nr. 142).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 291, fig.8/3, 6; 9/6; 10/11; 11/10; 12/5, 10,
13; 13/4, 6, 9; 17/15; idem, în Arh.Mold., VI, 1969, p. 290, fig.3/3-4, 11, 13; 5/1; 7/4, 6, 9;
10/6, 13; 11/10; 15/10.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
619. Şcoala. În vatra satului, în jurul şcolii şi pe malurile pârâului din apropiere, s-au
des-coperit fragmente ceramice lucrate cu mâna, datând din secolele V-VI (H. I, nr. 79),
fragmente cera-mice lucrate cu roata înceată şi cu mâna datând din secolele VI-VII (H. II, nr.
146), o monedă din aceeaşi vreme, de la Justinian I, câteva resturi ceramice datând din ecolele
VIII-IX (H. IV, nr. 165), precum şi altele aparţinând secolelor X-XI (H. VI, nr. 142). Relativ
la vestigiile din secolele X-XI menţionăm un vas întreg şi mai multe cioburi, lucrate din pastă
fină cenuşie lustruită, precum şi o monedă de bronz bizantină, emisiune de la Roman III
Arghyros (H. VI, nr. 142).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 291, fig.5/8; 13/7; idem, în Arh.Mold., VI,
1969, p. 288, fig.4/8; 6/8; 7/7; 15/5, 13, 16; idem, în R.A.V., p. 190, fig.150/3, 8; 154/4; 164/2;
166/6, 10; N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 353, nr. 441A.
Materialul se află la M.I. Vaslui şi la M.I.M. Iaşi, monedele cu inv. 4573, 4576.
SÂGHICA (CĂBEŞTI), COM. PODU TURCULUI, JUD. BACĂU
620. Marginea de sud-vest. În marginea sud-vestică a satului Sâghica, contopit astăzi
cu satul Căbeşti, s-au găsit fragmente ceramice datând din secolele VI-VII (H. II, nr. 57).
Cf. M. Florescu şi V. Căpitanu, în Arh.Mold., VI, 1969, p. 270.
Materialul se află la M.I. Bacău.
SÂRBI, COM. BANCA, JUD. VASLUI
621. Arămoasa. Pe dreapta râului Bârlad, la circa 1 km. nord de sat, în punctul
denumit "Ară-moasa", s-au descoperit resturi ceramice aparţinând secolelor VIII-IX (H. IV,
nr. 105) şi secolelor X-XI (H. VI, nr. 183).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 58.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
622. Satu Nou. La circa 500-600 m. de marginea de nord-est a satului, în apropierea
apei Bârladului, pe locul denumit "Satu Nou", s-au descoperit fragmente ceramice
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caracteristice secolelor V-VI (H. I, nr. 58), secolelor VI-VII (H. II, nr. 76), precum şi altele
caracteristice secolelor X-XI (H. VI, nr. 183).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 288; idem, în R.A.V., p. 58.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
SÂRCA, COM. BĂLŢAŢI, JUD. IAŞI
623. La Budăie. Pe o terasă aflată în stânga râului Bahluieţ, la aproximativ 2 km. sudest de staţia C.F.R., au fost descoperite fragmente ceramice datând din secolele X-XI (H. VI,
nr. 25).
Cercetare D. Gh. Teodor, 1969.
Materialul se află la I.A. Iaşi (inedit).
SCÂNTEIEŞTI, COM. SCÂNTEIEŞTI, JUD. GALAŢI
624. Izvor. În marginea de est a localităţii, în punctul "Izvor" de pe valea Ijdileni, s-au
des-coperit resturi ceramice lucrate cu mâna datând din secolele VI-VII (H. II, nr. 107) şi
altele la roată, ornate cu linii orizontale şi vălurite incizate, datând din secolul al X-lea (H. V,
nr. 82).
Cf. M. Brudiu, în Danubius, VIII-IX, Galaţi, 1979, p. 158.
Materialul se află la M.I. Galaţi.
SCOPOŞENI, COM. HORLEŞTI, JUD. IAŞI
625. Dealul Viişoara. La cca. 2 km. sud-vest de sat, pe pintenul de terasă situat la
poala dea-lului Viişoara, lângă fosta vatră a "Iazului lui Vârnav", s-au găsit fragmente de vase
datând din seco-lele VIII-IX (H. IV, nr. 65).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 216, nr. 69 e, pl.
XVII/27; CLXXXVI/17.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
SCURTA, COM. ORBENI, JUD. BACĂU
626. Vatra satului. Din vatra satului provine o monedă bizantină din argint, emisiune
de la Constantin IV Pogonat, descoperită întâmplător mai demult (fără să fie cunoscute
condiţiile desco-peririi), achiziţionată de Muzeul din Bacău (H. III, nr. 30).
Cf. V. Căpitanu, în Carpica, IV, 1971, p. 291.
Moneda se află la M.I. Bacău.
SECUIA, COM. MUNTENII DE JOS, JUD. VASLUI
627. Marginea de vest a satului. În marginea de vest a satului, pe pantele unor podine,
s-au descoperit fragmente ceramice caracteristice secolelor X-XI (H. VI, nr. 89).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 288; idem, în R.A.V., p. 184.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
SECUIENI, COM. SECUIENI, JUD. NEAMŢ
628. Laboratorul Staţiunii Experimentale. În anul 1966, cu ocazia construirii
Laboratorului Staţiunii Experimentale Agricole Secuieni, s-au descoperit schelete umane.
Prin sondajul întreprins în acelaşi an, au fost dezvelite două morminte de înhumaţie.
Mormântul nr. 1, aflat la o adâncime de 0,65 m, orientat NV-SE, avea mâna dreaptă sprijinită
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pe oasele bazinului, iar mâna stângă pe urmărul drept. Ca inventar avea două brăţări de bronz
cu capetele deschise şi îngroşate, caracteristice se-colelor VI-VII ; mormântul nr. 2, aflat la o
adâncime de 0,7 m., era orientat VNV-ESE şi parţial distrus, neavând obiecte de inventar.
Este probabil vorba de o necropolă de înhumaţie (?) din secolele VI-VII (H. II, nr. 40), dacă
se are în vedere numărul mare al scheletelor distruse.
Cf. V. Ursachi, în Carpica, I, 1968, p. 184-185, fig.59/1-2; 60/1-2.
Materialul se află la M.I. Roman.
SEMENEA, COM. DRAGOMIREŞTI, JUD. VASLUI
629. Marginea vestică a satului. Pe promontoriul aflat în marginea de vest a satului,
situat în interfluviul dintre râul Tutova şi pârâul satului, s-au descoperit resturi de vase lucrate
cu roata, ornamentate cu linii orizontale şi vălurite incizate, datând din secolele IX-X (H. V,
nr. 40).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 116.
Materialul e află la M.I. Vaslui.
SIMILA, COM. ZORLENI, JUD. VASLUI
630. Grădinărie. În partea de sud a satului, la cca. 1,5 km. de un grind mai mare al
apei Bâr-ladului, în grădina satului, cu prilejul săpăturilor întreprinse de M.I. Bârlad, au fost
dezvelite două bordeie, unul prevăzut cu un cuptor din piatră, iar celălalt cu un cuptor circular
construit din lut, din interiorul cărora s-a recoltat ceramică lucrată cu mâna (un vas întregibil)
şi la roată, decorată cu striuri orizontale şi vălurite, precum şi câteva fusaiole din lut, o lamă
de cuţit şi o zăbală din fier, carac-teristice secolelor IX-X (H. V, nr. 47).
Cf. N. Ciucă, în Materiale, X, 1973, p. 225-228.
Materialul se află la M.I. Bârlad.
SIPENI, COM. BLĂGEŞTI, JUD. VASLUI
631. Şcoală. În sectorul nord-estic al satului, în grădinile din jurul şcolii, în poziţie
înaltă, s-au găsit cioburi aparţinând secolelor X-XI (H. VI, nr. 149).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 292; idem, în Arh.Mold., VI, 1969, p. 280.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
632. Şipot. Pe pantele din apropierea izvoarelor aflate în centrul satului, denumite "Şipot",
s-au descoperit fragmente ceramice caracteristice secolelor V-VI (H. I, nr. 117), secolelor
VII-VIII (H. III, nr. 77), secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 141), precum şi secolelor X-XI (H. VI,
nr. 149).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 292; idem, în R.A.V., p. 79.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
SIREŢEL, COM. SIREŢEL, JUD. IAŞI
633. Sărături. La aproximativ 1,5 km. sud-sud-est de biserica satului, în apropierea
perime-trului satului Dumbrava, pe versantul de vest de pe malul stâng al pârâului Sireţel, sau descoperit resturi ceramice datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 27).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.V., II, 1985, p. 371.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
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SLOBOZIA HĂNEŞTI, COM. HĂNEŞTI, JUD. BOTOŞANI
634. Dealul Mălăişte. La circa 1,5 km. sud de sat, pe o terasă din partea stângă a
râului Başeul, pe poala dealului Mălăişte, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice
lucrate la roata înceată şi cu mâna, din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 6) şi X-XI (H. VI, nr. 6).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 262.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
635. Vatra satului. În jurul bisericii din vatra satului, în grădinile locuitorilor, au fost
descoperite fragmente ceramice lucrate cu mâna caracteristice secolelor VI-VII (H. II, nr. 21).
Cercetare şi informaţii, N. Zaharia, 1970.
Materialul se află la I.A. Iaşi (inedit).
SOFRONEŞTI, COM. TODIREŞTI, JUD. VASLUI
636. La Pârâu. În râpa din marginea terasei inferioare de pe dreapta pârâului Sacovăţ,
lângă podul din marginea nord-vestică a satului, s-au descoperit resturi ceramice din secolele
VIII-IX (H. IV, nr. 190), precum şi din secolele IX-X (H. V, nr. 37). Pe acelaşi loc s-au
descoperit şi numeroase bucăţi de zgură metalică.
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 332, nr. 374, pl.
CCCXLV/12-13; G. Coman, în R.A.V., p. 250.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
SOVEJA, COM. SOVEJA, JUD. VRANCEA
637. Dragomirna. În 1950 cantonierul pădurar B. Bălan de la cantonul Dragomirna a
găsit în zona cantonului un tipar pentru turnat obiecte de podoabă (aplice, granule) lucrate
dintr-o marnă moa-le de culoare galben-cafenie. Piesa datază din secolele VI-VII (H. II, nr.
133).
Tiparul se află la I.A. Iaşi (inedit).
SPINOASA, COM. ERBICENI, JUD. IAŞI
638. Dealul Catarg. La cca. 1km. sud-vest de halta C.F.R. Spinoasa, pe poala estică a
dea-lului Catarg şi pe panta de sud a dealului Sârca, într-un vechi cot meandric a şesului
Bahluiului, cu prilejul unor lucrări de interes obştesc, s-au descoperit resturi ceramice din
secolele IX-X. Ulterior aici s-au întreprins săpături arheologice, dezvelindu-se cu această
ocazie şapte locuinţe de suprafaţă (colibe), din care s-a recoltat un bogat material ceramic şi
obiecte din os, piatră şi lut, caracteristice secolelor IX-X (H. V, nr. 14). Menţionăm de
asemenea şi câteva vase întregi, precum şi fragmente ceramice lucrate cu mâna şi la roată,
unele ornamentate cu striuri orizontale şi vălurite, în asociaţie cu fragmente de vase din pastă
nisipoasă şi fină cenuşie, datând din secolele X-XI (H. VI, nr. 24). Tot aici a mai fost
descoperit şi un bordei prevăzut cu cuptor de lut cotlonit în peretele natural al locuinţei,
datând, după fragmentele ceramice găsite în interior, din secolele VII-VIII (H. III, nr. 23).
Cf. A. Niţu, Em. Zaharia, D. Gh. Teodor, în Materiale, V, 1959, p. 485 şi urm.; idem,
în Materiale, VI, 1959, p. 531 şi urm.; idem, în Materiale, VIII, 1962, p. 35 şi urm.; de
asemenea menţiuni despre aceste decoperiri în S.C.I.V., V, 1954, 1-2, p. 314; S.C.I.V., VI,
1955, 1-2, p. 289, pl. XI, 6; S.C.I.V., X, 1959, 1, p. 151; N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi
Em. Zaharia, Aşezări..., p. 217-218, nr. 72 a, pl. CVIII/16; CX/2, 7-9, 12-15; CXL/1-5, 7.
Materialul se află parţial la I.A. Iaşi, M.I.M. Iaşi şi M.N.I.R..
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639. Podul de fier. Pe movila de lângă podul de fier C.F.R., situat la 2 km. sud de
halta C.F.R., s-au descoperit resturi ceramice din secolele VI-VII (H. II, nr. 98) şi din secolele
VIII-IX (H. IV, nr. 35).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 218, nr. 72 e.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
STAŢIA C.F.R. BANCA, COM. BANCA, JUD. VASLUI
640. Şesul Bârladului. În şesul Bârladului, la circa 1 km. nord-vest de staţia C.F.R.
Banca, în apropierea podului de peste Bârlad, cu prilejul unor lucrări de canalizare a apei au
fost scoase la iveală urmele unei aşezări. Săpăturile arheologice întreprinse ulterior au
depistat un număr de 23 locuinţe-bordei, conţinând vase întregi sau fragmentare, precum şi
câteva unelte din fier, os şi lut, caracteristice secolelor IX-X (H. V, nr. 110). Tot de pe acest
loc provin şi resturi ceramice lucrate cu mâna, datând din secolele VI-VII (H. II, nr. 78).
Cf. R. Maxim-Alaiba, în Arh.Mold., XII, 1988, p. 253-261.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
STÂNCEŞTI, COM. MIHAI EMINESCU, JUD. BOTOŞANI
641. La Salcâmi. În anul 1961, în vatra satului, în punctul "La Salcâmi", a fost
descoperită întâmplător o monedă (follis) de bronz de la Justinian I emisiune din anii 547548, surfrapată peste o emisiune anterioară (H. II, nr. 4).
Cf. B. Mitrea, în S.C.I.V., 14, 1963, 2, p. 474; N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi
Em. Zaharia, Aşezări..., p. 264, nr. 181 d.
Moneda se află la M.I. Botoşani.
STOICANI, COM. FOLTEŞTI, JUD. GALAŢI
642. Dealul de pe Râpă. Pe locul denumit "Dealul de pe Râpă" de pe teritoriul satului,
cu pri-lejul săpării unei necropole hallstattiene, au fost descoperite şi trei morminte de
înhumaţie orientate VNV-ESE, conţinând ca inventar mai multe obiecte de podoabă, dintre
care se remarcă o brăţară tu-bulară din bronz, mai multe inele de bronz, dintre care unul
ornamentat pe "chatton" cu o cruce, un cercel de aur ornamentat cu granule, mai multe
mărgele din pastă de sticlă, precum şi câteva cuţitaşe din fier. Tot în zona mormintelor s-au
aflat şi câteva fragmente ceramice ornamentate cu striuri ori-zontale şi vălurite. După
inventarul lor, aceste morminte, care fac probabil parte dintr-o necropolă mai mare, datează,
ca şi fragmentele ceramice, din perioada secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 164).
Cf. M. Petrescu-Dîmboviţa şi M. Dinu, în S.C.I.V.A, 25, 1974, p. 91-95, fig.7-9.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
STOLNICENI-PRĂJESCU, COM. STOLNICENI-PRĂJESCU, JUD. IAŞI
643. Cimitirul satului Purcileşti. În preajma cimitirului fostului sat Purcileşti de pe
terasa Si-retului au fost descoperite resturi ceramice lucrate cu roata şi ornamentate cu linii
vălurite, caracte-ristice secolelor V-VI (H. I, nr. 17), precum şi din secolele VI-VII (H. II, nr.
64).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., II, 1985, p. 375.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
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STUHULEŢ, COM. BEREZENI, JUD. VASLUI
644. Marginea sud-estică. În marginea sud-estică a satului, la circa 300 m, pe pantele
de lângă pârâul Bozasca, s-au identificat fragmente ceramice din secolele VI-VII (H. II, nr.
85), secolele VIII-IX (H. IV, nr. 122) şi din veacurile X-XI (H. VI, nr. 103).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 292; idem, în Arh.Mold., VI, 1969, p. 304;
idem, în R.A.V., p. 68; N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 354,
nr. 447.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
SUCEAVA, ORAŞ SUCEAVA, JUD. SUCEAVA
645. Centrul oraşului. Cu ocazia unor lucrări edilitare efectuate în 1960 în centrul
oraşului, într-o groapă menajeră a fost descoperită o monedă de bronz, perforată, emisiune de
la Roman III, Arghyros (H. VI, nr. 17), iar ulterior, în aceeaşi zonă, a fost găsit un topor din
fier cu aripioare şi lamă îngustă, datând din secolul al XI-lea
Cf. M. D. Matei, Contribuţii arheologice la istoria oraşului Suceava, Bucureşti, 1963,
p. 33; I.E.Emandi, în Istoria civilizaţiei, II, Sibiu, 1981, p. 35, fig.1/2.
Piesele se află la M.I. Suceava.
646. Drumul naţional (Baptista). În partea de est a oraşului, pe promontoriul care
mărgineşte şoseaua naţională care merge spre Iţcani, cu ocazia săpăturilor arheologice
întreprinse în ruinele fostei biserici "Baptista", s-au descoperit câteva bordeie suprapuse,
aparţinând, după materialele re-coltate din cele două nivele de locuire, secolelor VII-VIII (H.
III, nr. 10) şi secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 24). Dintre materialele secolelor VIII-IX se
remarcă în mod deosebit câteva fragmente ceramice lu-crate din pastă fină, nisipoasă, de
culoare neagră-cenuşie, decorate cu caneluri, cele mai vechi de acest gen documentate în
Moldova.
Cf. Al. Alexandrescu şi Şt. Olteanu, în Materiale, IV, 1957, p. 253; Şt.Olteanu, în
Materiale, V, 1959, p. 607; T. Martinovici şi Şt. Olteanu, în Materiale, VI, 1959, p. 678-679;
M. D. Matei, în S.C.I.V., X, 2, p. 413-430; D. Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic în veacurile
V-XI , Iaşi, 1978, p. 69.
Materialul se află la I.A. Iaşi şi I.A. Bucureşti.
647. Şipot. Pe platforma delimitată de pârâul Cetăţii şi de un afluent al său, aflată în
partea de sud-est a oraşului, limitată de strada Şt. Ştefureac, pe locul denumit Şipot, cât şi în
prelungirile sale din cartierul Parc, cu ocazia săpăturilor arheologice întreprinse în 1953,
1959-1969, au fost dezvelite 14 bordeie rectangulare, prevăzute în colţul de nord-est cu sobe
construite din pietre. Unele bordeie prezintă gropi de la stâlpii care susţineau acoperişul. În
cuprinsul locuinţelor au fost descoperite nume-roase vase întregi şi fragmentare lucrate cu
mâna şi în cea mai mare parte neornamentate, pre-zentând analogii cu ceramica slavă arhaică
sau păstrând forme mai vechi dacice-autohtone, nume-roase unelte din fier, os, piatră şi lut,
precum şi câteva obiecte vestimentare şi de podoabă, dintre care se remarcă o fibulă digitată
miniaturală din bronz, o fibulă de tip romano-bizantin, tot din bronz, câţiva cercei, o aplică de
tip Martinovca din bronz etc. Întregul material se datează în secolele VI-VII (H. II, nr. 20).
Cf. M. D. Matei, în S.C.I.V., V, 1954, 1-2, p. 299-300; idem, în S.C.I.V., X, 1959, 2, p.
409-429; idem, în Dacia, 1960, IV, p. 375-394 (Lb.rusă); idem, în Slovenska Archéologia, X,
1, 1962, p. 159-169 (Lb.germană); D. Gh. Teodor, în Atti del VI Congresso Internazionale
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della scienza preistoriche e protoistoriche, Roma, 1962, vol.II, 1966, p. 167 şi urm.; idem, în
Mem.Antiq., I, 1969, p. 181-200. De asemenea, rapoarte de săpături, în Materiale, VIII, 1962,
p. 741-745; Materiale, IX, 1970, p. 375-377; 379-382.
Materialul se află la I.A. Iaşi, M.I. Suceava, M.I. M.-Iaşi, M.N.I.R..
SUCEVENI, COM. SUCEVENI, JUD. GALAŢI
648. Stohorăni. Lângă iazul cu acelaşi nume, pe traseul şoselei Rogojeni-Cândeşti, la
circa 4 km. est de comună, cu prilejul unor săpături arheologice, au fost descoperite urmele
unui bordei conţinând ceramică lucrată cu mâna şi la roată aparţinând culturii de tip CostişaBotoşana (secolele V-VII)(H. II, nr. 122). Alte urme sporadice aparţin secolelor X-XI (H. VI,
nr. 161).
Cf. I. T. Dragomir, în vol. Judeţul Galaţi pe scara timpului, Galaţi, 1972, p. 43-44.
Materialul se află la M.I. Galaţi.
SURAIA, COM. SURAIA, JUD. VRANCEA
649. Teritoriul satului. De pe teritoriul satului provine (descoperire întâmplătoare) o
monedă bizantină de bronz, destul de rău conservată, emisiune probabil din secolele VI-VII
(H. II, nr. 166).
Cf. V. Bobi, în Vrancea - Studii şi Comunicări, IV, 1981, p. 112.
Moneda se află la M.I. Focşani.
ŞCHEIA, COM. ŞCHEIA, JUD. IAŞI
650. Humărie - malul stâng. La est de platoul de pe dealul Muncelu, pe malul stâng al
pârâului Humărie, s-au descoperit fragmente ceramice lucrate cu mâna din secolele VI-VII
(H. II, nr. 74) şi la roată, ornamentate cu striuri orizontale, aparţinând secolelor IX-X (H. V,
nr. 88).
Cf. A. Rusu, în C.I., XII-XIII, 1981-1982, p. 212, fig.26/3.
Materialul se află în colecţia şcolii din localitate.
ŞENDRENI, COM. ŞENDRENI, JUD. GALAŢI
651. Casa lui Secan. Pe malul de vest al Bălţii Mălina, la cca. 2,5 km. nord-est de
Şendreni, în punctul denumit "Casa lui Secan", cu ocazia unui sondaj întreprins în 1959 de
colectivul şantierului arheologic Barboşi, au fost descoperite resturi ceramice din secolele XXI. În 1961 au fost întreprinse săpături arheologice, dezvelindu-se cu această ocazie trei
locuinţe-bordei, prevăzute cu sobe constru-ite din pietre sau cu cuptor din lut, în interiorul
cărora s-a găsit o mare cantitate de ceramică lucrată la roată şi bogat ornamentată, câteva
unelte şi o monedă de bronz, emisiune de la Roman al III-lea Arghyros. Întregul material
datează de la sfârşitul secolului X, primele decenii ale secolului al XI-lea (H. VI, nr. 172).
Cf. N. Gostar, în Materiale, VIII, 1962, p. 506-507; D. Gh. Teodor, în Danubius, I,
1967, p. 129-138.
Materialul se află la I.A. Iaşi şi la M.I. Bacău.
652. Dealul Tirighina. La sud-est de sat, lângă pepiniera fostului C.A.P. şi pe pantele
dealului Tirighina de la nordul satului Barboşi, s-au descoperit fragmente ceramice din
secolele X-XI (H. VI, nr. 172).
Cf. I. T. Dragomir, în Danubius, I, 1967, p. 188.
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Materialul se află la M.I. Galaţi.
653. Vatra nord-estică. În 1911, pe fosta proprietate a lui C. Tofan, aflată în vatra
nord-estică a localităţii, s-a descoperit, cu ocazia unor lucrări agricole, probabil între anii
1910-1911, un cimitir de incineraţie în urne. Vasele, lucrate cu mâna sau la roata înceată,
având în compoziţie pietricele şi nisip, erau ornamentate cu striuri orizontale şi în val. După
descrierea ceramicii, necropola ar data din secolele IX-X (H. V, nr. 85).
Cf. N. Velichi, în B.C.M.I., V, 1912, p. 120-122, fig. de la p. 121; D. Gh. Teodor,
Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI, Iaşi, 1978, p. 107.
ŞENDRICENI, COM. ŞENDRICENI, JUD. BOTOŞANI
654. La Cariere. La circa 3-4 km. nord-vest de cartierul Cobâla, în cariera de piatră
din apropierea iazului, s-au descoperit câteva resturi ceramice lucrate cu mâna sau la roată,
datând din secolele VI-VII (H. II, nr. 115) şi din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 11).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 234. Materialul
din secolele VI-VII (inedit).
Materialul se află la I.A. Iaşi.
ŞERBĂNEŞTI, COM. LIEŞTI, JUD. GALAŢI
655. Vest-sud-vestul satului. La vest-sud-vest de satul Şerbăneşti de lângă comuna
Lieşti, pe una din terasele Bârladului, în fosta vie a lui I. Mitu, s-au descoperit fragmente
ceramice decorate cu linii orizontale şi în val, caracteristice secolelor X-XI (H. VI, nr. 177).
Cf. M. Petrescu-Dîmboviţa, în Dacia, VII-VIII, 1939-1940, p. 443, fig.2/17-18.
Materialul se află la I.A. Bucureşti.
ŞERBĂNEŞTI, COM. ZVORIŞTEA, JUD. SUCEAVA
656. Sud-vest de sat. Cu prilejul construcţiei fostelor grajduri C.A.P., aflate la circa
2,5 km. spre sud-vest, la marginea şoselei care merge la Suceava, în dreptul intersecţiei cu
drumul care duce la Poiana-Slobozia, în 1976 a fost descoperit un follis de bronz de la
Justinian I (H. II, nr. 14).
Informaţii Em. Emandi, 1979.
Moneda e află în colecţia învăţătorului Vasile Siminiuc din Mitocul Dragomirnei
(inedită).
ŞIPOTE, COM. ŞIPOTE, JUD. IAŞI
657. Călugăra. La circa 5 km. nord-nord-vest, de partea dreaptă a văii Călugăra, pe
versantul de nord a unui deal, s-au descoperit fragmente ceramice aparţinând secolelor VIIIIX (H. IV, nr. 39).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., II, 1985, p. 392, fig. 54/20.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
ŞOPÂRLENI, COM. DRÂNCENI, JUD. VASLUI
658. Baraj. La vest de sat, de-o parte şi de alta a barajului, au fost decoperite resturi
ceramice datând din secolele IX-X (H. V, nr. 109).
Cf. H. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 77.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
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659. Nord-nord-vestul satului. Pe interfluviul situat la circa 400 m. nord-nord-vest de
sat s-au găsit fragmente ceramice aparţinând secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 81).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 119.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
ŞOROGARI, COM. ARONEANU, JUD. IAŞI
660. Dealul Şorogari. Pe panta vestică a dealului Şorogari, în stânga drumului CopouAroneanu, la 0,5 km. de "Poligonul de tragere", s-au descoperit fragmente ceramice lucrate cu
roata din pastă cu microprundişuri, caracteristice secolelor V-VI (H. I, nr. 12).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 220, nr. 75 d.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
661. Grădina lui Gh. Lupu. Pe suprafaţa unui pinten al terasei joase, situat pe
interfluviul for-mat din două pârâiaşe ce trec prin vatra satului, prin săparea unui beci în
grădina locuitorului Gh. Lupu, s-au descoperit resturile a două bordeie suprapuse parţial. Din
bordeiul inferior, cu adâncime de 1,05 m, distrus în întregime, s-au cules fragmente ceramice
lucrate cu mâna şi fragmente de "vatră portativă", caracteristice secolelor VII-VIII (H. III, nr.
18). Celălalt bordei, salvat pe jumătate, are formă rectangulară, având adâncimea de 0,45 m.
şi vatra situată în colţul de nord-est. Din interior s-a adunat ceramică lucrată la roată din
secolele X-XI şi bucăţi de zgură de fier (H. VI, nr. 32).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 219-220, nr. 75 b,
pl. CLXXXIX, 2-12, 14-16.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
ŞTEFAN CEL MARE, COM. ŞTEFAN CEL MARE, JUD. BACĂU
662. La Silişte. În punctul Silişte, situat între satele Rădeana şi Gutinaş, pe terasa din
dreapta râului Trotuş şi în stânga pârâului Rădeana, cu prilejul unor săpături arheologice, au
fost dezvelite mai multe locuinţe-bordei prevăzute cu sobe construite din piatră sau lut, din
interiorul cărora s-au recoltat numeroase fragmente ceramice lucrate cu roata şi cu mâna,
câteva de factură slavă, precum şi unelte din fier, os şi lut, fusaiole, cuţite şi un tipar din piatră
pentru turnat obiecte de podoabă. Materialele se datează în secolele VI-VII (H. II, nr. 54).
Cf. Al. Artimon şi C. Eminovici, în Carpica, X, 1978, p. 271-274, fig.6/4-10; I.
Mitrea, în Carpica, XII, 1980, p. 135-136, pl. XXII/6; XXIII/1-2, 4; XXIV/6; XXV/1, 3;
XXVII/12; XLVI/1; I. Mitrea, C. Eminovici, V. Momanu, în Carpica, XVIII-XIX, 19861987, p. 215-250.
Materialul se află la M.I. Bacău (cele provenite din săpăturile din anii 1975-1978 sunt
inedite).
663. Marginea de sud-est. În marginea de sud-est a satului, în jurul fostului sediu al
C.A.P., au fost descoperite fragmente ceramice datând din secolele V-VI (H. I, nr. 29).
Cf. G. Coman, în ActaM.M., I, 1979, p. 73.
Materialul se află la M.I. Bacău.
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ŞTEFĂNEŞTI, COM. ŞTEFĂNEŞTI, JUD. BOTOŞANI
664. Dealul Boboc. Pe terasa inferioară, situată la poala estică a dealului Boboc, pe
dreapta râului Başeul, la cca 3 km. nord de Ştefăneşti, s-au descoperit resturi ceramice
caracteristice seco-lelor VIII-IX (H. IV, nr. 17).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 282, nr. 220 f.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
665. Vatra satului. Din vatra satului provine întâmplător o monedă bizantină de bronz,
emi-siune din perioada anilor 1042-1055 (H. VI, nr. 224).
Cf. V. Spinei, în S.C.N., VIII, 1984, p. 77-78, fig.1/4; 2/6.
Moneda se află la M.I. Botoşani.
ŞTIUBENI, COM. ŞTIUBENI, JUD. BOTOŞANI
666. Vatra satului. De pe terasa satului, dintr-un loc neprecizat, provine o monedă de
bronz bizantină, prost conservată, aparţinând probabil secolelor VI-VII (H. II, nr. 147).
Cf. Al. Păunescu, P. Şadurschi, V. Chirica, în R.A.B., p. 265.
Materialul se află la M.I. Botoşani.
ŞULETEA, COM. ŞULETEA, JUD. VASLUI
667. Şipote. Pe promontoriul unei terase cuprinse între râul Şuletea şi vatra Şipote, în
faţa grajdurilor fostului C.A.P., la cca. 500 m. sud de sat, s-au descoperit fragmente ceramice
din secolele VI-VII (H. II, nr. 93), din secolele VII-VIII (H. III, nr. 53), resturi din secolele
IX-X (H. V, nr. 71), precum şi fragmente aparţinând secolelor X-XI (H. VI, nr. 113). Tot din
acest loc provine şi o monedă de bronz de la Constantin IX Monomahul (H. VI, nr. 113).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 290, fig.17/9; idem, în Mem.Antiq., III,
1971, p. 490; idem, în R.A.V., p. 233; N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia,
Aşezări..., p. 355, nr. 449 a; C. Preda, în S.C.I.V., 23, 1972, 3, p. 409; V. Spinei, în S.C.N.,
VIII, 1984, p. 81.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
668. Marginea sud-sud-est. La circa 1 km. de marginea de sud-sud-est a localităţii, în
poziţie joasă, pe o pantă, s-au descoperit fragmente ceramice datând din secolele VII-VIII (H.
III, nr. 53), precum şi din secolele IX-X (H. V, nr. 71).
Cf. G. Coman, în Arh.Mold., VI, 1969, p. 298, fig. 13/2; idem, în R.A.V., p. 233.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
669. Silişte. Pe panta de sud a dealului Drăgan, mărginit de valea Şuletei şi de valea
Şi-potelor, aflat la cca. 1 km. sud-est de sat, pe locul denumit Silişte, cu ocazia sondajului
arheologic întreprins în 1950, au fost descoperite resturi ceramice lucrate cu mâna, dintre care
se remarcă unul decorat cu cerculeţe concentrice şi cu zig-zaguri şi altele ornamentate cu
valuri şi linii orizontale, precum şi un fragment din partea inferioară (piciorul) a unei fibule
digitate de bronz. Întregul material se datează în secolele VI-VII (H. II, nr. 93).
Cf. C. Cihodaru, R. Vulpe şi colaboratorii, în S.C.I.V., II, 1951, I, p. 217-219, fig.4/4;
D. Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI , Iaşi, 1978, p. 41, fig.14/4.
Materialul se află la I.A. Bucureşti.
TANACU, COM. TANACU, JUD. VASLUI
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670. Biserica. În vatra satului în grădinile din jurul bisericii, s-au descoperit fragmente
cera-mice lucrate cu mâna, datând din secolele VI-VII (H. II, nr. 72), resturi ceramice lucrate
cu roata, din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 88), precum şi câteva aparţinând secolelor X-XI (H.
VI, nr. 79).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 289.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
671. Chiscul ulucilor. În partea de sud-est a localităţii, la cca. 2 km, pe locul denumit
"Chiscul ulucilor", cu prilejul săpăturilor arheologice întreprinse în 1971, s-au descoperit
patru bordeie prevă-zute cu cuptoare construite din piatră, din inventarul cărora fac parte
resturi ceramice lucrate cu mâna şi la roată, unele ornamentate cu striuri orizontale şi vălurite
sau cu alveole, precum şi câteva obiecte (fusaiole, mărgele, străpungătoare). Materialul
datează din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 88).
Cf. V. Căpitanu, în Carpica, VI, 1973-1974, p. 78 nota 4; idem, în Acta M.M., I, 1979,
p. 230-233, fig.6 şi 7.
Materialul se află la M.I. Bacău.
TĂBĂLĂEŞTI, COM. BUNEŞTI-AVEREŞTI, JUD. VASLUI
672. Moara lui Negruţi. La circa 1,5 km. nord-vest de satul Tabălăeşti, pe terasa
iazului, cu prilejul unor săpături arheologice, au fost descoperite resturile unui bordei,
conţinând ceramică lucrată la roata înceată şi cu mâna, unele ornamentate cu striuri vălurite.
Materialul datează din secolele VI-VII. Unele resturi ceramice sunt de factură slavă (H. II, nr.
65).
Cercetare D. Gh. Teodor, 1980.
Materialul se află la M.I. Huşi (inedit).
TĂCUTA, COM. TĂCUTA, JUD. VASLUI
673. La Saivane. În marginea de vest a satului, pe panta din stânga pârâului, în locul
denumit "La Saivane" sau "Lutăria Vieru" s-au descoperit resturi ceramice din secolele V-VI
(H. I, nr. 36) şi din secolele X-XI (H. VI, nr. 46).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 242, fig.163/1.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
674. Vatra vestică a satului. În vatra vestică a satului, pe stânga pârâului s-au
descoperit fragmente ceramice aparţinând veacurilor VII-VIII (H. III, nr. 35).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 242.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
TĂTARCA, COM. TULUCEŞTI, JUD. GALAŢI
675. Lutărie. În partea de sud a cimitirului satului, într-o ruptură de mal, în punctul
denumit Lutărie, s-au descoperit fragmente ceramice caracteristice secolelor IX-X (H. V, nr.
84).
Cf. M. Brudiu, în Materiale, IX, 1970, p. 516.
Materialul se află la M.I. Galaţi.
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TĂTĂRANI, COM. TĂTĂRANI, JUD. VASLUI
676. La Plopi. La circa 400 m. nord-est de localitate, în punctul denumit "La Plopi",
situat către sudul satului Valea lui Bosie din apropiere, s-au descoperit materiale ceramice
datând din secolele IX-X (H. V, nr. 34).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 246.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
TĂUTEŞTI, COM. REDIU, JUD. IAŞI
677. Vatra Apăreştilor. La circa 1 km. nord-est de un pinten de deal înconjurat de
mlaştini, s-au descoperit fragmente ceramice caracteritice secolelor IX-X (H. V, nr. 96).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 221; V. Chirica,
M. Tănăsachi, în R.A.I., II, 1985, p. 343.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
678. Nord de sat. La circa 1 km. nord-nord-est de sat, în partea de nord a văii Apăreştilor,
s-au descoperit fragmente ceramice datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 195).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 221.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
TĂVĂDĂREŞTI, COM. DEALUL MORII, JUD. BACĂU
679. Marginea de vest a satului. În marginea de vest a satului, pe o terasă din stânga
râului Berheci, a fost descoperit întâmplător, cu ocazia muncilor agricole, în 1970, un topor
din fier cu aripioare, lama curbată şi tăişul îngust, caracteristic secolelor X-XI (H. VI, nr.
225).
Cf. Al. Artimon, în Carpica, VII, 1975, p. 316; D. Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic
în veacurile V-XI , Iaşi, 1978, p. 109, fig.30/4.
Piesa se află la M.I. Bacău, inv. 6387.
TÂMBOIEŞTI, COM. TÂMBOIEŞTI, JUD. VRANCEA
680. Lutărie. În spatele Şcolii generale, în punctul "Lutărie", unde se află gropi de lut
şi cărămidărie, au fost descoperite resturi ceramice datând din secolele X-XI (H. VI, nr. 226).
Cercetare Gh. Constantinescu.
Materialul se află la M.I. Focşani (inedit).
TÂRGU FRUMOS, ORAŞ TÂRGU FRUMOS, JUD. IAŞI
681. Terasa Bahluieţului. În dreapta şoselei Iaşi-Roman, pe terasa joasă din stânga
Bah-luieţului, la km. 23,5, s-a descoperit ceramică lucrată la roată, caracteristică secolelor VVI (H. I, nr. 10).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 221, nr. 77 A.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
TÂRGU OCNA, ORAŞ TÂRGU OCNA, JUD. BACĂU
682. Teritoriul oraşului. O monedă de bronz bizantină de la Justinian I, emisă la
Cyzic, provine dintr-o descoperire întâmplătoare făcută mai de mult pe teritoriul oraşului.
Moneda a fost adusă spre identificare la Institutul de Arheologie Bucureşti de C. Nalboc (H.
II, nr. 51).
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Cf. C. Preda, în S.C.I.V., 23, 1972, 3, p. 410.
Materialul se află în colecţia dr. Iacobovici din Târgu Ocna.
TÂRPEŞTI, COM. PETRICANI, JUD. NEAMŢ
683. Râpa lui Bodai. Cu ocazia săpăturilor arheologice întreprinse în aşezarea
neolitică de pe locul denumit Râpa lui Bodai, situat în apropierea satului Târpeşti, pe terasa
din stânga râului Topoliţa, au fost dezvelite şi 5 semibordeie rectangulare, prevăzute cu vetre
construite din piatră, din care s-a recoltat material ceramic lucrat cu mâna şi la roată, datând
din secolele VI-VII (H. II, nr. 42).
Cf. S. Marinescu-Bîlcu, Târpeşti. From Prehistory to History in Eastern Romania,
BAR, 107, Oxford, 1981, p. 132-133.
Materialul se află la M.I. Piatra Neamţ.
TÂRZII, COM. OLTENEŞTI, JUD. VASLUI
684. Vatra satului. În vatra satului, în jurul bisericii, au fost descoperite resturi
ceramice lu-crate la roata înceată şi cu mâna, unele ornamentate cu striuri orizontale şi
vălurite caracteristice se-colelor VII-VIII (H. III, nr. 41), secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 198)
precum şi altele aparţinând culturii Dridu, din secolele X-XI (H. VI, nr. 96).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 198.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
TODIRENI, COM. TODIRENI, JUD. BOTOŞANI
685. Lutăria de la şcoală. Pe suprafaţa interfluviului cuprins între şesul Jijiei şi pârâul
Gitna, în lutăria deschisă pe terenul Şcolii generale, într-unul din malurile tăiate ale lutăriei, sa descoperit o groapă de mormânt în care scheletul ocupa o poziţie centrală, fiind tăiat de
lutărie şi distrus în re-giunea lombară. De o parte şi de alta a lui se aflau resturile a două
schelete de cai. Adâncimea gropii mormântului era de 2,60 m. Dintr-un alt mormânt provin
trei pandantive de bronz, unul pătrat şi două cordiforme, ornamentate cu cerculeţe incizate,
folosite ca podoabă de harnaşament. Ambele mormin-te datează din secolele X-XI (H. VI, nr.
9).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 266, nr. 186 a; D.
Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI , Iaşi, 1978, p. 110, fig.45/1-3; V.
Spinei, în Dacia, N. S. , XVII, 1973, p. 277-292.
Piesele se află la M.I. Botoşani.
TODIREŞTI, COM. TODIREŞTI, JUD. VASLUI
686. La Canton. În marginea de vest-nord-vest a satului, pe şoseaua Băceşti Negreşti, între terasa inferioară de pe stânga râului Bârlad şi până la pârâul Maloş din
mijlocul satului, s-au des-coperit resturi ceramice datând din secolele V-VI (H. I, nr. 34) şi
secolele VIII-IX (H. IV, nr. 71).
Cf. M. Petrescu-Dîmboviţa, Em. Bold şi M. Dinu, în A.S.U. Iaşi, III, 1952, 1-2, p. 2426.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
687. Sediul I.A.S.. La intrarea în localitate, spre est, pe terasa stângă a râului Bârlad, la
sediul I.A.S.-ului, s-au descoperit fragmente ceramice datând din secolele V-VI (H. I, nr. 34),
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secolele VI-VII (H. II, nr. 59), secolele VII-VIII (H. III, nr. 31) şi din secolele VIII-IX (H. IV,
nr. 71) şi IX-X (H. V, nr. 112).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 248.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
688. Şcoala generală. Pe terasa din jurul şcolii generale şi până la Casa de naşteri s-au
descoperit fragmente ceramice datând din secolele IX-X (H. VI, nr. 191).
Cf. M. Petrescu-Dîmboviţa, Em. Bold şi M. Dinu, A.S.U. Iaşi, III, 1952, 1-2, p. 24-26.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
TODIREŞTI, COM. TODIREŞTI, JUD. SUCEAVA
689. La nuci. În marginea estică a satului, pe malul stâng al pârâului "Pietroasa" prin
săpă-turile sistematice întreprinse de către M. Andronic au fost scoase la iveală 22 locuinţe
semiadâncite, conţinând materiale ceramice lucrate cu mâna şi la roată şi unelte, datând
probabil din secolele V-VI (H. I. 126) şi secolele VI-VII (H. II, nr. 179).
Săpături M. Andronic, 1986-1995.
Materialul se află la M.I. Suceava (inedit).
690. Silişte. Pe terasa inferioară a pârâului Soloneţ, la circa 1 km. sud-est de şcoală, sau descoperit fragmente ceramice lucrate cu roata încetă şi cu mâna, unele ornamentate cu
valuri incizate, datând probabil din secolele VII-VIII (H. III, nr. 9).
Cercetare M. Andronic.
Materialul se află la M.I. Suceava (inedit).
TOFLEA, COM. BRĂHĂŞEŞTI, JUD. GALAŢI
691. Dealul Tănăsoaia. Pe dealul Tănăsoaia, situat în marginea de sud-vest a satului,
cu ocazia săpăturilor întreprinse în aşezarea neolitică şi bronz timpuriu, au fost identificate şi
resturi ceramice sporadice din secolele VIII-IX , dintre care se remarcă un vas întregibil (H.
IV, nr. 155).
Cf. D. Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI , Iaşi, 1978, p. 81,
fig.48/6.
Vasul se află la I.A. Iaşi iar restul materialului la M.I. Tecuci (în mare parte inedit).
TOMEŞTI, COM. TOMEŞTI, JUD. IAŞI
692. Dealul Doamnei. În fosta localitate Dealul Doamnei, pe coasta de nord-nord-est a
Dea-lului Doamnei, pe ambele margini ale şoselei Iaşi - Ţuţora, pe partea dreaptă a Jijiei, la
circa 300-500 m. est de confluenţa Bahluiului cu Jijia, s-au descoperit fragmente ceramice
caracteristice secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 50), precum şi din secolele X-XI (H. VI, nr. 31).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., II, 1985, p. 404.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
TOPILE, COM. VALEA SEACĂ, JUD. IAŞI
693. Frasini. În partea de nord-nord-est a satului, la circa 500 m. de marginea sa, pe o
terasă din dreapta pârâului Irmolia, s-au descoperit resturi ceramice din secolele VIII-IX (H.
IV, nr. 28).
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Cf. V. Mihalache, în S.C.I.V., 21, 1970, 3, p. 468; V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I.,
II, 1985, p. 448.
Materialul se află la Muzeul şcolar din Topile.
694. La Topile. La circa 3,5 km. nord de Paşcani, pe terasa de pe partea dreaptă a
Siretului, în lungul pârâului Topile, s-au găsit fragmente ceramice aparţinând secolelor VIIVIII (H. III, nr. 79).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 303.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
TRAIAN, COM. TRAIAN, JUD. BACĂU
695. La comori. În marginea de vest a satului s-a descoperit întâmplător în 1961, în
punctul la "La comori", fragmente ceramice lucrate cu mâna caracteristice secolelor VI-VII
(H. II, nr. 176).
Descoperiri G. Coman, 1978.
Materialul se află la M.I. Bacău (inedit).
TRIFEŞTI, COM. TRIFEŞTI, JUD. IAŞI
696. La Curte. Pe terasa inferioară a Prutului, în curtea Consiliului Popular, au fost
desco-perite, pe lângă alte numeroase vestigii din diferite epoci istorice şi fragmente ceramice
caracteristice secolelor VI-VII (H. II, nr. 167), secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 196) cât şi din
secolelor X-XI (H. VI, nr. 227).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., II, 1985, p. 410.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
697. Marginea estică a satului. În malul lutăriei de pe pârâul Câinoasa, situat în
marginea es-tică a satului, ca şi pe ogoarele învecinate din lunca Pruteţului, s-au descoperit
fragmente ceramice din secolele VII-VIII (H. III, nr. 120).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 283, nr. 221 c, pl.
CXLIX/24.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
TUDORA, COM. TUDORA, JUD. BOTOŞANI
698. Beciul lui Ciot (Cetăţuia). În marginea nord-estică a localităţii, la cca. 3 km. de
cantonul silvic, în pădure, pe promontoriul înalt denumit "Beciul lui Ciot" sau "Cetăţuia", s-a
descoperit o aşe-zare apărată de un val lateral (parţial distrus) precum şi două valuri şi şanţuri
transversale pe calea de acces dinspre est. Din interiorul aşezării provin fragmente ceramice
lucrate cu mâna şi la roata în-ceată, decorate cu alveole şi linii vălurite, precum şi un vârf de
lance din fier, caracteristice secolelor IX-X (H. V, nr. 6) şi secolelor X-XI (H. VI, nr. 14).
Cf. D. Gh. Teodor, în Slovenska Archeologia, XXXVI, 1, 1978, p. 70, fig.5/5.
Materialul se află la M.I. Botoşani.
TULUCEŞTI, COM. TULUCEŞTI, JUD. GALAŢI
699. Râpa Bălaia. La sud de comună, pe locul situat pe terasa inferioară, mărginită la
nord de Râpa Bălaia, în malul deschis al terasei, au fost descoperite resturile unui bordei, din
care s-au adunat fragmente ceramice datând din secolele IX-X (H. V, nr. 83).
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Cf. M. Brudiu, în Materiale, IX, 1970, p. 516.
Materialul se află la M.I. Galaţi.
TUNSEŞTI, COM. BOGDĂNIŢA, JUD. VASLUI
700. La moară. În marginea de est a satului, pe stânga pârâului Bogdana, în punctul
denumit "La Moară", s-au descoperit resturi de locuire aparţinând secolelor X-XI (H. VI, nr.
120).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 86.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
701. Valea Poienii. La circa 1 km. nord de sat, în punctul denumit "Valea Poienii", au
fost identificate fragmente ceramice datând din secolele IX-X (H. V, nr. 89).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 75.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
TUPILAŢI, COM. GĂGEŞTI, JUD. VASLUI
702. Marginea sud-sud-est a satului. În marginea de sud-sud-est a satului, pe o pantă
din dreapta Văii Elanului, s-au aflat resturi ceramice şi o lamă de seceră din fier din secolele
X-XI (H. VI, nr. 107).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 145.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
ŢEPU, COM. ŢEPU, JUD. GALAŢI
703. Dealul Stâlpilor. La circa 1,5 km. est de sat, pe panta Dealului Stâlpilor din fostul
sat Ipoteşti, au fost descoperite fragmente ceramice lucrate cu roata înceată şi ornamentate cu
striuri, caracteristice secolelor IX-X (H. V, nr. 108).
Cf. I.T. Dragomir, în Judeţul Galaţi pe scara timpului, Galaţi, 1972, p. 46.
Materialul se află la M.I. Galaţi.
ŢIBĂNEŞTI, COM. ŢIBĂNEŞTI, JUD. IAŞI
704. Criteii Mari. La circa 1 km. nord de sat, pe un platou întins ce porneşte de la
cimitirul vechi al satului, s-au descoperit câteva fragmente ceramice caracteristice secolelor
VIII-IX (H. IV, nr. 66).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., II, 1985, p. 427.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
ŢIBUCANII DE SUS, COM. ŢIBUCANI, JUD. NEAMŢ
705. Vatra satului. Într-o grădină situată în vatra satului a fost găsit mai de mult un
follios de la Justinian I. Moneda a fost donată Muzeului de istorie din Piatra Neamţ, de către
învăţătorul Gh. Do-minte din Ţibucani (H. II, nr. 46).
Cf. V. Mihăilescu-Bîrliba, în Mem.Antiq., I, 1969, p. 429-430; D. Gh. Teodor, în
S.C.I.V., 21, 1970, 1, p. 113; B. Mitrea, în S.C.I.V., 21, 1970, 2, p. 346; C. Preda, în S.C.I.V.,
23, 1972, 3, p. 410.
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ŢIFEŞTI, COM. ŢIFEŞTI, JUD. VRANCEA
706. Teritoriul satului. De pe teritoriul localităţii provine, întâmplător, o monedă
bizantină de bronz, arsă şi destul de rău conservată, emisiune probabil din secolele VI-VII (H.
II, nr. 168).
Cf. V. Bobi, în Vrancea - Studii şi Comunicări, IV, 1985, p. 112.
Moneda se află la M.I. Focşani, inv. 315.
ŢIGANAŞI, COM. ŢIGANAŞI, JUD. IAŞI
707. Dealul din Mijloc. La 2 km. nord de sat, pe suprafaţa unui interfluviu delimitat de
pârâul Pochilor şi o văiugă seacă de pe Dealul din Mijloc, s-au descoperit fragmente ceramice
datând din se-colele VII-VIII (H. III, nr. 16).
Cf. D. Gh. Teodor, în S.C.I.V., 19, 1968, 2, p. 231; N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa
şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 267, nr. 189 b, pl. CCXIII/18.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
ŢIPILEŞTI, COM. POPRICANI, JUD. IAŞI
708. În Ţarnă. La circa 1 km. sud-sud-est de sat, pe panta de est-nord-est a dealului În
Ţarnă, la marginea pădurii, pe partea stângă a unui izvor, s-au descoperit resturi ceramice
aparţinând se-colelor IX-X (H. V, nr. 9).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., II, 1985, p. 325, fig.54/8-9, 13, 19.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
ŢOLICI, COM. PETRICANI, JUD. NEAMŢ
709. La prisacă. Pe locul "La prisacă", aflat în marginea de sud-vest a satului, la circa
1,5 km., s-a descoperit în 1977 un topor din fier cu lama îngustă, corpul uşor curbat, prevăzut
cu aripioare de o parte şi de alta a găurii pentru coadă. Piesa datează din secolele IX-X (H. V,
nr. 20).
Cf. V. Spinei, Moldova în secolele XI-XIV, Bucureşti, 1982, p. 103, fig.21/4.
Toporul se află în colecţia lui N. Popa, Târpeşti-Neamţ.
ŢUŢCANI, COM. MĂLUŞTENI, JUD. VASLUI
710. Vatra satului. În vatra satului, între cooperativă şi şcoală, în taluzurile şanţului
şoselei şi în grădinile învecinate, s-au găsit câteva fragmente datând din secolele V-VI (H. I,
nr. 78) precum şi din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 136). De asemenea, s-au descoperit
fragmente ceramice lucrate la roată din pastă nisipoasă roşie, portocalie sau brună,
ornamentate cu linii vălurite şi orizontale sau din pastă fină cenuşie lustruită, caracteristică
secolelor X-XI (H. VI, nr. 189). O însemnată parte din fragmentele ceramice provin dintr-un
cuptor distrus de şanţurile şoselei (cuptor de ars oale ?).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 292; idem, în R.A.V., p. 177; N. Zaharia, M.
Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 356, nr. 452 A.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
ŢUŢORA, COM. ŢUŢORA, JUD. IAŞI
711. La Prisacă (Cotu lui Bogdan). La circa 4 km. nord-nord-vest de sat, la marginea
de nord-nord-vest a pădurii din acest loc, pe terasa inferioară a Prutului, s-au descoperit
fragmente ceramice aparţinând secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 48).
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Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, în R.A.I., II, 1985, p. 437.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
UDEŞTI, COM. UDEŞTI, JUD. SUCEAVA
712. Sectorul zootehnic. La 200 m. de marginea de nord a localităţii, în sectorul
zootehnic al fostului C.A.P., lângă un teren mlăştinos din apropierea apei Sucevei, prin
săpăturile întreprinse între anii 1965-1974, s-au dezvelit 10 locuinţe-bordei, prevăzute cu
vetre construite din piatră sau cuptoare de lut, în interiorul cărora s-au descoperit vase întregi
şi fragmentare, lucrate cu mâna şi la roata înceată, precum şi câteva unelte din fier, os, piatră
şi lut, caracteristice secolului al VII-lea. Dintr-o locuinţă provin şi trei monede de aur (tezaur
?), emisiuni de la împăraţii Focas, Heraklius şi Constantin al IV-lea (H. III, nr. 11).
Cf. M. D. Matei şi Al. Rădulescu, în Studii şi Materiale, III, Suceava, 1973, p. 265287; Al. Rădulescu, în Magazin istoric, 11, 1977, p. 49.
Materialul se află la M.I. Suceava.
UMBRĂREŞTI, ORAŞ TÂRGU-BUJOR, JUD. GALAŢI
713. Sud-sud-est de sat. La circa 2 km. sud-sud-est de sat, pe o pantă lină de pe stânga
pârâului satului, au fost descoperite fragmente ceramice caracteristice secolelor VIII-IX (H.
IV, nr. 163).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 292.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
UMBRĂREŞTI, COM. UMBRĂREŞTI, JUD. GALAŢI
714. Dealul Bisericii. În marginea de nord-vest a satului, pe Dealul Bisericii, pe
teritoriul fostului sat Tămăşani, au fost recoltate fragmente ceramice datând din secolele X-XI
(H. VI, nr. 28).
Cercetare I.T.Sion, 1972.
Materialul se află în colecţia Şcolii din localitate (inedit).
715. Nord-est de sat. În nord-estul satului, pe o formă de relief proeminentă, s-a
descoperit întâmplător un schelet alături de care erau depuse şi patru capete de cal. Din
inventar s-a recuperat o zăbală de fier dintr-o tijă cu inele mobile la extremităţi şi mai multe
fragmente din fier provenind de la o toartă şi de la cercurile unei căldări de lemn, datând din
secolele X-XI (H. VI, nr. 28).
Cf. V. Spinei, în Realităţi etnice şi politice în Moldova Meridională în secolele X-XII,
Iaşi, 1985, p. 118, 31/5-11, 13.
Materialul se află în colecţia lui I. T. Sion, Umbrăreşti.
UNCEŞTI, COM. ZĂPODENI, JUD. VASLUI
716. La Poştă. La gura văii pârâului Unceşti, pe terasa situată între şesul Bârlad şi
şosea, la circa 2,5 km. sud-sud-est de gara Buhăieşti, pe locul denumit "La Poştă", s-au
descoperit fragmente ceramice din secolele V-VI (H. I, nr. 49), secolele VI-VII (H. III, nr. 66)
şi secolele X-XI (H. VI, nr. 70).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 76; idem, în R.A.V., p. 281.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
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URICANI, COM. MIROSLAVA JUD. IAŞI
717. Vatra satului. Din vatra satului a fost descoperită întâmplător o monedă
bizantină, emi-siune de la Justinian I, din anii 544-545 (H. II, nr. 170).
Informaţii V. Butnaru, 1984.
Moneda se află în colecţia V. Sîrghi, Iaşi (inedit).
URLAŢI, COM. DIMITRIE CANTEMIR, JUD. VASLUI
718. Silişteni. La 200 m. nord de sat, pe hatul dealului aflat în interfluviul a două
pâraie, pre-cum şi pe dreapta sa, pe locul Silişteni, s-au descoperit numeroase fragmente
ceramice lucrate cu roata sau cu mâna, ornamentate cu striuri orizontale şi vălurite incizate,
caneluri etc., aparţinând seco-lelor V-VI (H. I, nr. 54), secolele VI-VII (H. II, nr. 79) şi
secolele VIII-IX (H. IV, nr. 92) precum şi resturi ceramice din pastă nisipoasă sau fină
cenuşie, unele ornamentate cu incizii, datând din secolele X-XI (H. VI, nr. 95).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 114.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
VALEA LUPULUI, COM. REDIU, JUD. IAŞI
719. Fabrica chimică. La vest de sat, de-o parte şi de alta a şoselei Iaşi - Tg. Frumos,
în lunca Bahluiului, pe terasa joasă, s-au descoperit câteva fragmente ceramice caracteristice
secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 197).
Cf. M. Petrescu-Dîmboviţa şi colab., în S.C.I.V., 5, 1954, 1-2, p. 246-251.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
720. Movila. Cu prilejul săpăturilor arheologice întreprinse pentru cercetarea unei
mari movile, aflate pe partea stângă a şoselei Iaşi - Tg.Frumos, unde s-a construit Fabrica
chimică, a fost desco-perit un mormânt de înhumaţie, orientat est-vest, conţinând ca inventar
doi cercei din bronz, dintre care unul cu un capăt cuboedric, precum şi două brăţări de bronz
cu capetele deschise şi îngroşate, caracteristice secolelor V-VI (H. I, nr. 119).
Cf. M. Petrescu-Dîmboviţa şi colaboratorii, în S.C.I.V., 5, 1954, 1-2, p. 250-251,
fig.11/1-4.
Materialele se află la I.A. Iaşi.
VALEA MARE, COM. DUMEŞTI, JUD. VASLUI
721. Valea Puturoasa. În marginea de sud-sud-vest a satului, pe valea pârâului
Puturoasa, pe terasele de la est şi vest, pe o distanţă de circa 600-800 m., s-au decoperit
fragmente ceramice lu-crate cu roata şi cu mâna, caracteristice secolelor VII-VIII. Un sondaj
efectuat în 1986-1987 a scos la iveală patru bordeie (parţial distruse) din aceeaşi vreme,
conţinând ceramică şi câteva unelte (H. III, nr. 74).
Cercetare Sergiu Ştefănescu, 1984-1985. Sondaj D. Gh. Teodor, R. Alaiba, 19861987.
Materialul se află în colecţia S. Ştefănescu - Valea Mare şi I.A. Iaşi (inedit).
VALEA POPII, COM. TODIREŞTI, JUD. VASLUI
722. La vest de sat. Pe dealul situat în marginea de vest a satului, pe malul stâng al
râului Sa-covăţ, s-au descoperit resturi ceramice numeroase, provenite din vase lucrate la

161

DAN GH. TEODOR - DESCOPERIRI

roată, ornamentate cu linii orizontale şi vălurite incizate, datând din secolele X-XI (H. VI, nr.
50).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 250.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
VALEA SEACĂ, ORAŞ BÂRLAD, JUD. VASLUI
723. Barajul de apă. În marginea de vest a oraşului Bârlad, în satul Valea Seacă, cu
ocazia săpăturilor întreprinse în aşezarea de tip Sântana de Mureş, s-a descoperit şi un bordei
rectangular de dimensiuni mici (2 x 2,8 m.) având într-unul din colţuri o vatră circulară,
situată pe o laviţă cruţată pe marginea de nord. Materialul ceramic fragmentar descoperit în
interiorul locuinţei este caracteristic secolelor IX-X (H. V, nr. 46).
Săpături V. Palade, 1961.
Materialul se află la M.I. Bârlad (inedit).
VALEA URSULUI, COM. MIROSLAVA, JUD. IAŞI
724. Nord de sat. În dreapta şoselei Iaşi - Voineşti, sub poala dealului situat la cca.
300-400 m. nord de sat, s-au descoperit fragmente ceramice şi fragmente de vetre portative
datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 167) precum şi din secolele X-XI (H. VI, nr. 38).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 224, nr. 83, pl.
CXCIII/9-10; CXCIII/8.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
VAMEŞ, COM. PISCU, JUD. GALAŢI
725. Valea Gerului. În 1936, pe Valea Gerului (de pe teritoriul localităţii), s-a
descoperit în-tâmplător o monedă bizantină de bronz, emisiune de la Iustin I şi Sofia (568579) (H. II, nr. 127).
Cf. M. Petrescu-Dîmboviţa, în Dacia, VII-VIII, 1941, p. 17.
VASCANI, COM. RUGINOASA, JUD. IAŞI
726. Tarlaua Păşcănia. La nord de sat, pe tarlaua Păşcănia, de deasupra "Suhatului
Drăgo-teni", au fost descoperite fragmente ceramice caracteristice secolelor VIII-IX (H. IV,
nr. 86).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, R.A.I., II, 1985, p. 353.
Marterialul se află la I.A. Iaşi.
VASLUI, ORAŞ VASLUI, JUD. VASLUI
727. "Drăghici". În spatele spitalului vechi (Drăghici) s-au descoperit resturi de
locuire apar-ţinând secolelor V-VI (H. I, nr. 39), precum şi din secolele VI-VII (H. II, nr. 71),
secolele IX-X (H. IV, nr. 87) şi secolele X-XI (H. VI, nr. 93).
Cf. G. Coman, R.A.V., p. 255.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
VĂDENI, COM. CAVADINEŞTI, JUD. GALAŢI
728. Marginea de est a satului. Între biserică şi râul Prut, în marginea de est a satului,
au fost descoperite fragmente ceramice datând din secolele VI-VII (H. II, nr. 126), secolele
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VIII-IX (H. IV, nr. 156) şi secolele X-XI (H. VI, nr. 236). Din secolele VIII-IX provine un
vas întregibil.
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 292, fig.6/2; idem, în Arh.Mold., VI, 1969,
p. 310, fig.3/6; 4/9; 8/2.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
VĂDENI, COM. MURGENI, JUD. VASLUI
729. Gura Holobăţului. În preajma izvoarelor de la confluenţa pârâului Holobăţ cu
Elanul, loc denumit "Gura Holobăţului", aflat în marginea de nord a satului, la cca. 500 m.,
într-o poziţie joasă, în pantă, s-au descoperit fragmente ceramice caracteristice secolelor VIVII (H. II, nr. 94), secolelor VIII-IX (H. IV, nr. 132) şi culturii Dridu (secolele X-XI, H. VI,
nr. 140). În 1966 s-a făcut pe acest loc un sondaj arheologic, descoperindu-se cu această
ocazie trei semibordeie prefeudale cu vetre construite din piatră, precum şi o locuinţă de
suprafaţă. În interiorul acestor locuinţe, care aparţin culturii Dridu, au fost descoperite
numeroase fragmente ceramice, câteva unelte din fier, piatră, os şi lut, precum şi câteva
obiecte de podoabă, fragmentare, din care amintim un cercel stelat, ornat cu pseudogranule, şi
un pandantiv semicircular.
Cf. pentru descoperirile de suprafaţă: G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 290,
fig.3/5, 7, 9; 9/1, 9; 10/4-7; 12/2, 7; 16/2, 3; 17/12-13; idem, în Arh.Mold., VI, 1969, p. 301,
fig.3/5, 10; 4/6; 13/5-6, 9, 11; N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări...,
p. 352, nr. 436-A.
Materialul se află la M.I. Bârlad şi M.I. Vaslui.
730. La Stână. Aproximativ la 1,5 km. nord de sat, pe stânga pârâului Holobăţ, în
preajma stânei, pe o pantă lină, s-au descoperit fragmente ceramice datând din secolele VIIVIII (H. III, nr. 47) şi din secolele IX-X (H. V, nr. 63). Fragmentele datând din secolele IX-X
provin dintr-un bordei distrus cu ocazia săpării unui siloz, fiind lucrate la roată dintr-o pastă
nisipoasă şi ornate cu linii vălurite şi orizontale. Tot aici s-a găsit şi un disc de lut ars, "o
pâine - jucărie".
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 290; idem, în Arh.Mold., VI, 1969, p. 299,
fig.13/1; 15/2; 17/6, 7.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
VĂLENI, COM. BOTEŞTI, JUD. NEAMŢ
731. La moară. La cca. 500 m. est de sat, pe terasa dealului denumit "La Moară", cu
ocazia cercetării necropolei carpice, a fost descoperit şi un mormânt de înhumaţie (M. 4),
având orientare NV-SE, care poseda ca inventar un cercel de bronz terminat la unul din
capete în formă de "S", datând din secolele X-XI (H. VI, nr. 54). Pe acelaşi loc, dar cu cca.
200 m. mai spre sud, în aşezarea carpică, s-a descoperit şi un bordei rectangular, prevăzut
într-unul din colţuri cu o vatră construită din pietre, din care s-au cules fragmente ceramice
caracteristice secolelor IX-X (H. V, nr. 22).
D. Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI , Iaşi, 1978, p. 76, nota 58.
Materialele se află la M.I. Roman.
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VĂLENI, COM. PĂDURENI, JUD. VASLUI
732. Gârnet. În vatra satului, lângă şcoală, în punctul denumit "Gârneţ", s-au
descoperit frag-mente ceramice caracteristice secolelor VI-VII (H. II, nr. 135) şi din secolele
X-XI (H. VI, nr. 71).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 289.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
VĂSIEŞTI, ORAŞ MOINEŞTI, JUD. BACĂU
733. Vatra satului. De pe teritoriul satului provin trei monede de aramă, bizantine,
datând din secolul al VI-lea, emisiuni de la împăraţii Justinian I şi Tiberiu al II-lea (H. II, nr.
177).
Informaţii V. Căpitanu, 1989.
Piesele se află la M.I. Bacău (inedite).
VÂLTOTEŞTI, COM. VIIŞOARA, JUD. VASLUI
734. Marginea de vest a satului. În marginea de vest a satului, pe pantele înclinate
spre râu, s-au găsit cioburi datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 116).
Cf. G. Coman, R.A.V., p. 267.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
735. Vatra Satului. În vatra satului, în jurul gospodăriei lui Şt. Stamate, s-au
identificat frag-mente ceramice datând din ecolele IX-X (H. V, nr. 54) şi din secolele X-XI
(H. VI, nr. 112).
Cf. G. Coman, R.A.V., p. 267.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
VÂNĂTORI, COM. VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI
736. Dealul Admeraru. La nord de sat, pe pantele dealului Admeraru, au fost
descoperite fragmente ceramice lucrate la roată, caracteristice secolului al X-lea (H. VI, nr.
171).
Cf. M. Brudiu, în Materiale, IX, 1970, p. 513, fig.7/1-3.
Materialul se află la M.I. Galaţi.
737. "La Jolică". Pe terasa inferioară a lacului Brateş de la est de sat s-au descoperit
resturi ceramice datând din secolele X aparţinând culturii Dridu (H. VI, nr. 171).
Cf. I. T. Dragomir, în vol. Judeţul Galaţi pe scara timpului, Galaţi, 1972, p. 44.
Materialu se află la M.I. Galaţi.
738. Nordul Satului. În nordul satului, pe hotarul cu localitatea Tuluceşti, s-au
descoperit res-turi ceramice datând din secolul al X-lea (H. VI, nr. 171).
Cf. M. Brudiu, în Materiale, IX, 1970, p. 513, fig.7/6-8.
Materialul se află la M.I. Galaţi.
VÂNĂTORI (CAPU DEALULUI), COM. POPRICANI, JUD. IAŞI
739. Dealul Rufeni (Dealul Bursucului). În stânga şoselei Iaşi - Popricani, pe suprafaţa
unei terase de luncă din lungul pârâului Breazu şi spre confluenţa acestuia cu un alt pârâu, pe
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poala dea-lului Rufeni sau Dealul Bursucului, s-au descoperit fragmente ceramice datând din
secolele V-VI (H. I, nr. 13), secolele VI-VII (H. II, nr. 173) şi din secolele VIII-IX (H. IV, nr.
47).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări..., p. 225, nr. 85-b, pl.
CXIV/22; CXVI/5.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
VÂNĂTORI, COM. VÂNĂTORI, JUD. IAŞI
740. Dealul Preluca. În marginea de nord-est a satului, în taluzul stâng al drumului
spre dealul Preluca, în dreptul gospodăriei lui C. Pintileasa, la adâncime de 1,5 m., a fost
identificat un cuptor construit din pietre, din care au fost culese fragmente ceramice
caracteristice secolelor VII-VIII (H. III, nr. 19).
Cf. V. Chirica, M. Tanasachi, R.A.I., II, 1955, p. 449, fig.53/1, 3.
Materialele se află la I.A. Iaşi.
VÂNĂTORI, COM. VÂNĂTORI, JUD. NEAMŢ
741. Glodeni. Pe valea pârâului Sărătura, pe terenul locuitorului Dumitru Tănase şi pe
pantele din împrejurimi, în punctul "Glodeni", au fost întreprinse sondaje arheologice în 1985
şi 1992-1993, cu care prilej s-au descoperit trei bordeie prevăzute cu cuptoare din piatră, mai
multe vetre în aer liber şi câteva gropi. Materialul ceramic recoltat şi câteva obiecte sunt
caracteristice secolelor VI-VII (H. II, nr. 184).
Săpături V. Bîrliba 1985, D. Gh. Teodor şi I. Corman, 1992-1993.
Cf. I. Corman, în Arh.Mold., XVII, 1994, p. 301-308; Gh. Dumitroaia, în Mem.Antiq.,
XIX, 1994, p. 520.
Materialul se află la M.I. Piatra Neamţ şi I.A. Iaşi.
VÂRFU CÂMPULUI, COM. VÂRFU CÂMPULUI, JUD. BOTOŞANI
742. În Baltă. La circa 600-700 m. sud de localitate, pe un martor de eroziune de pe
partea stângă a Siretului, s-au descoperit fragmente ceramice lucrate cu mâna şi la roata
înceată, unele ornamentate cu incizii vălurite sau alveole pe buză, datând din secolele VIIVIII (H. III, nr. 3).
Cf. Al. Păunescu, P. Şadurschi, V. Chirica, R.A.B., p. 290.
Materialul se află la M.I. Botoşani.
VÂRLEZI, COM. VÂRLEZI, JUD. GALAŢI
743. Biserica Veche. În jurul bisericii vechi, aflată în vatra satului, au fost găsite
fragmente ceramice datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 161) şi din secolele X-XI (H. VI,
nr. 167).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 292.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
744. Vârleaza. La circa 700-800 m. de marginea de sud-sud-est a satului, în punctul
denumit "Vârleaza", au fost descoperite resturi ceramice datând din secolele VI-VII (H. II, nr.
128), precum şi din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 161).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 292.
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Materialul se află la M.I. Vaslui.
VETRIŞOAIA, COM. VETRIŞOAIA, JUD. VASLUI
745. Şcheia. La sediul fermei Pojorăni, situat la circa 2 km. nord de reşedinţa Pojorăni,
pe locul denumit "Şcheia" se află resturi de locuire din secolele V-VI (H. I, nr. 59).
Cf. G. Coman, R.A.V., p. 261.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
746. Şipot. La 500 m. nord de sediul I.A.S. Pojorăni, de o parte şi de alta a drumului,
la locul numit "Şipot", s-au descoperit fragmente ceramice datând din secolele VI-VII (H. II,
nr. 81), VII-VIII (H. III, nr. 39) şi X-XI (H. VI, nr. 99), dintre care se remarcă îndeosebi
câteva ornamente cu împunsături din secolele VI-VII , precum şi un vas de tip "RomenBorşevo" din secolul al VIII-lea , un vas de tip Dridu (sec.X-XI ) precum şi mai multe
fusaiole.
Cf. G. Coman, R.A.V., p. 262, fig.147/6, 9; 152/3; 156/11-13.
Materialul se află la M.I.M. Iaşi şi la M.I. Vaslui.
VICTORIA, COM. STĂUCENI, JUD. BOTOŞANI
747. Şanţul Caterinei. În partea de nord-nord-est a satului, la circa 3-4 km., între văile
pâra-ielor Morişca şi Burla, pe un platou relativ înalt, denumit "Şanţul Caterinei", se află o
cetăţuie de formă ovală, întărită cu pământ şi şanţ. Dimensiunile cetăţuiei sunt de circa 800 x
500 m. De pe suprafaţa ei provin fragmente ceramice ornate cu valuri şi striuri incizate,
datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 21).
Cf. Al. Păunescu, P. Şadurschi, V. Chirica, R.A.B., p. 56.
Materialele se află la M.I. Botoşani.
VIILE, COM. FIRŢĂNEŞTI, JUD. GALAŢI
748. Dealul Bujorului. În marginea de nord-est a satului, lângă sediul I.A.S, pe Dealul
Bu-jorului, s-au găsit fragmente ceramice lucrate cu roata înceată, caracteristice secolelor IXX (H. V, nr. 81).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 292.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
749. Nord-nord-est de sat. La 1 km. de marginea de nord-nord-est a satului, pe o pantă
înclinată către est, s-au descoperit fragmente ceramice caracteristice secolelor V-VI (H. I, nr.
82).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 292.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
VIIŞOARA, COM. TÂRGU TROTUŞ, JUD. BACĂU
750. Biserică. Lângă biserica actuală a satului, de o parte şi de alta a pârâului Văratec,
la circa 100-150 m. spre nord, s-au descoperit fragmente ceramice din secolele V-VI (H. I, nr.
28), se-colele IX-X (H. V, nr. 26) precum şi din secolele X-XI (H. VI, nr. 56).
751. Livada fostului C.A.P. La est de sat, în livada fostului C.A.P., cu ocazia
desfundării te-renului pentru plantat pomi, s-au descoperit fragmente ceramice lucrate cu
mâna şi cu roata, unele ornamentate cu struri orizontale şi vălurite, caracteristice secolelor
VIII-XI (H. IV, nr. 170).
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Cf. I. Mitrea, Carpica, XII, 1980, p. 136.
Materialul se află la M.I. Bacău.
VIIŞOARA, COM. VIIŞOARA, JUD. VASLUI
752. Consiliul Popular. În jurul Consiliului Popular din vatra satului de vest, s-au
găsit resturi ceramice datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 114) şi din secolele X-XI (H. VI,
nr. 111).
Cf. G. Coman, în Acta M.M., I, 1979, p. 78, fig.12/3.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
753. Holban. În marginea de nord-vest a comunei, la cca. 300 m, în punctul numit
"Holban", au fost identificate resturi ceramice caracteristice secolelor VI-VII (H. II, nr. 121),
din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 114) şi secolele X-XI (H. VI, nr. 111).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 290.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
VINDEREI, COM. VINDEREI, JUD. VASLUI
754. Marginea de nord-vest a satului. La obârşia pârâului din marginea de nord-vest a
satului s-au descoperit resturi ceramice datând din secolele V-VI (H. I, nr. 80) şi din secolele
VIII-IX (H. IV, nr. 139). Tot în acest loc s-a descoperit, împreună cu resturi ceramice din
secolele VI-VII, o fibulă di-gitată de bronz, cu placa superioară în formă de semidisc
prevăzută cu cinci butoni şi cu placa picio-rului romboidală. Arcul şi resortul sunt din fier, iar
placa semidiscoidală are nervuri arcuite în relief (H. II, nr. 116).
Cf. D. Gh. Teodor, Teritoriul est carpatic în secolele V-XI , Iaşi, 1978, p. 41, fig.13/3;
G. Co-man, în R.A.V., p. 269-270, fig.158/1.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
VINEŢEŞTI (CORDENI), COM. OLTENEŞTI, JUD. VASLUI
755. Popeşti. În marginea de vest a satului, în via fostului C.A.P., situată pe dreapta
pârâului Crasna, pe locul denumit "Popeşti", cu ocazia plantării viţei de vie, a fost descoperit
şi distrus un ci-mitir de incineraţie în urne (după informaţiile localnicilor, cca. 100 de urne).
Prin sondajul arheologic întreprins în acelaşi an, s-au descoperit doar trei resturi de urne "in
situ", cu oase calcinate. Frag-mentele ceramice provenite din urne, după caracteristicile lor,
permit datarea necropolei în secolele VIII-IX (H. IV, nr. 110). De asemenea, în zonă au fost
găsite şi fragmente ceramice datând din secolele X-XI (H. VI, nr. 187).
Cf. D. Gh. Teodor, în Materiale, IX, 1970, p. 325, fig.1.
Materialul se află la M.I. Huşi.
VLĂDENI, COM. VLĂDENI, JUD. IAŞI
756. Movila Bortoasă. La circa 2 km. NNV de sat, pe podişul dintre râurile Jijia şi
Miletin, în perimetrul movilei Bortoasa, s-au descoperit fragmente de amfore romanobizantine datând din se-colele V-VI (H. I, nr. 19).
Cf. V. Chirica, M. Tănăsachi, R.A.I., II, 1985, p. 454.
Materialele se află la I.A. Iaşi.
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VLĂDIA, COM. DRAGOMIREŞTI, JUD. VASLUI
757. Vestul satului. La aproximativ 800 m. vest de marginea satului, pe partea dreaptă
a râ-ului Tutova, către pădure, pe cursul unui mic pârâu care izvorăşte din pădure, s-au
descoperit frag-mente ceramice din pastă nisipoasă sau cu cioburi pisate în compoziţie,
ornamentate cu linii vălurite incizate, datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 140).
Cf. G. Coman, R.A.V., p. 116-117.
Materialele se află la M.I. Vaslui.
VLĂDICENI, COM. TOMEŞTI, JUD. IAŞI
758. Schitul Vlădiceni. Pe suprafaţa unui mamelon orientat nord-sud, înconjurat pe trei
părţi de terenurile de cultură ale Schitului Vlădiceni, s-au descoperit fragmente ceramice din
secolele IX-X (H. V, nr. 16), precum şi din secolele X-XI (H. VI, nr. 192).
Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa, Em. Zaharia, Aşezări..., p. 225, nr. 86, c, pl.
CXCVII/8, 10, 13, 15; CXCVIII/6-12.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
VLĂDICENI, COM. VLĂDICENI, JUD. NEAMŢ
759. Cânechişte. Cu ocazia săpăturilor arheologice întreprinse s-au descoperit cinci
bordeie prevăzute cu cuptoare din piatră. Din interiorul lor s-au recoltat fragmente ceramice
lucrate cu mâna, datând din secolele VI-VII (H. II, nr. 183).
Cf. M. Alexianu, în Mem.Antiq., XVIII, 1992, p. 243-249; Gh. Dumitroaia, în acelaşi
volum, p. 297.
Materialul se află la M.I. Piatra Neamţ.
VLĂSINEŞTI, COM. VLĂSINEŞTI, JUD. BOTOŞANI
760. Teritoriul satului. De pe teritoriul satului, dintr-un loc necunoscut, provine un vas
între-gibil, lucrat cu roata, din pastă brun-cenuşie cu microprundişuri în compoziţie,
ornamentat cu caneluri late pe 3/4 din corp, de tip Costişa-Botoşana, din secolele V-VI (H. I,
nr. 122).
Vasul a fost găsit de Gh. Lebădă.
Informaţii P. Şadurschi, 1985.
Vasul se află la M.I. Botoşani.
VOINEŞTI, COM. VOINEŞTI, JUD. VASLUI
761. Dealul Bulbuceni. Pe panta sud-vestică a dealului Bulbuceni, situat la sud-est de
lo-calitate, în stânga şoselei Voineşti - Mărăşeşti, au fost descoperite fragmente ceramice
lucrate la roa-tă, din pastă având în compoziţie microprundişuri, decorate cu linii orizontale şi
vălurite, datând din secolele IX-X (H. V, nr. 42).
Cf. I. Mitrea, în Studii şi cercetări ştiinţifice. Institutul Pedagogic Bacău, 1972, p.
135, fig.6/4-8.
Materialul se află la M.I. Bacău.
762. Fundătura - Livada Maior. În marginea de nord a satului, pe locul denumit
Fundătura sau Livada Maior, s-a descoperit o monedă de bronz bizantină, emisiune de la
împăratul Roman III Ar-ghyros (H. VI, nr. 123).
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Informaţii Gh. Gâlcă, verificare G. Coman, 1975.
Cf. Gh. Coman, R.A.V., p. 272.
VOLOŞENI, COM. STĂNILEŞTI, JUD. VASLUI
763. Sud-sud est de sat. La cca. 1,5 km. de partea de sud-sud est a satului, pe pantele
din stânga pârâului, s-au descoperit fragmente ceramice caracteristice secolelor VIII-IX (H.
IV, nr. 91).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, 290.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
VOLOVĂŢ, JUD. SUCEAVA
764. Vatra de nord a satului. În sectorul de nord al vetrei satului, au fost descoperite
frag-mente ceramice lucrate cu mâna, caracteristice secolelor VI-VII (H. II, nr. 17).
Cercetare Al. Artimon, 1969.
Materialul se află la M.I. Suceava (inedit).
VORNICENI, COM. VORNICENI, JUD. BOTOŞANI
765. Lutărie - Pod Ibăneasa. La circa 3 km. est de sat, pe malul drept al pârâului
Ibăneasa, s-au descoperit fragmente ceramice aparţinând secolelor IX-X (H. V, nr. 4).
Cf. Al. Şadurschi şi V. Chirica, în R.A.B., 1976, p. 299.
Materialul se află la M.I. Botoşani.
VULTUREŞTI, COM. VULTUREŞTI, JUD. VASLUI
766. Magaziile fostului C.A.P. La circa 300 m. nord-vest de gara Buhăieşti, în jurul
magaziilor fostului C.A.P., s-au descoperit fragmente ceramice datând din secolele VIII-IX
(H. IV, nr. 77) şi X-XI (H. VI, nr. 51).
Cf. G. Coman, în R.A.V., p. 277.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
767. Şesul Bârladului. Pe prelungirile sudice ale dealului care se pierd în şesul
Bârladului, pe loturile locuitorilor Gh. Zaharia şi V. Sicrieru, s-au descoperit resturi ceramice
datând din secolele IX-X (H. V, nr. 35).
Cf. M. Petrescu-Dîmboviţa, Em. Bold şi M. Dinu, AŞU Iaşi, III, 1955, 1-2, p. 36.
Materialul se află la I.A. Iaşi.
VUTCANI, COM. VUTCANI, JUD. VASLUI
768. La moviliţă. La circa 1 km. sud de sat, pe o parte şi pe alta a pârâului Vutcani, în
jurul podului Racovei, s-au descoperit resturi ceramice din secolele VI-VII (H. II, nr. 102).
Cf. G. Coman, R.A.V., 279.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
769. Vatra satului. În grădinile locuitorilor din centrul satului au fost identificate
resturi cera-mice datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 95), precum şi din secolele X-XI (H.
VI, nr. 98).
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 289.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
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770. Vladnic. La aproximativ 2 km. nord-nord vest de sat, în apropierea locului unde a
fost schitul Vladnic (circa 300 m. SSV de el), în ruinele unei cetăţi de pământ (Hallstattiene?)
s-a desco-perit o fibulă digitată de bronz, fragmentară, ornamentată cu cercuri concentrice pe
semidisc şi pe placa (fragmentară) a piciorului. Piesa datează din secolele VI-VII (H. II, nr.
102).
Cf. D. Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic în secolele V-XI , Iaşi, 1978, p. 41.
Piesa se află la M.I. Huşi.
ZAHAREŞTI, COM. STROIEŞTI, JUD. SUCEAVA
771. Siliştea veche. În vatra satului, la sud-est de biserică, pe malurile pârâului Vătafu,
cu prilejul săpăturilor efectuate în aşezarea medievală de pe acest loc, au fost descoperite
două locuinţe bordei şi două cuptoare datând din secolele V-VI (H. I, nr. 121), precum şi
resturi ceramice aparţinând secolelor VII-VIII (H. III, nr. 80).
Cf. M. Matei, E. I. Emandi, O. Monoranu, Habitatul medieval rural din Bazinul
Superior al Şomuzului şi al Moldovei (sec. XIV-XVII), Suceava, 1982, p. 95-104, fig.36, 37.
Materialele se află la M.I. Suceava.
ZĂPODENI, COM. ZĂPODENI, JUD. VASLUI
772. La Ţintirim. În partea de sud-est a satului, în jurul sediului fostului C.A.P., pe
locul de-numit "La Ţintirim", au fost descoperite numerose fragmente ceramice lucrate cu
mâna şi la roata înceată, datând din secolele VI-VII (H. II, nr. 63), secolele VIII-IX (H. IV, nr.
78), precum şi altele aparţinând secolelor X-XI (H. VI, nr. 69).
Cf. G. Coman, R.A.V., p. 280.
Materialul se află la M.I. Vaslui.
ZĂPODIA, COM. TRAIAN, JUD. BACĂU
773. Movilă. Pe locul numit Movilă, situat lângă şoseaua Bacău - Bârlad, din marginea
de sud a satului, s-a descoperit întâmplător, în 1960, un tipar din piatră folosit pentru turnarea
unor aplice împodobite cu motive florale, caracteristice secolelor VII-VIII (H. III, nr. 32).
Cf. M. Florescu şi V. Căpitanu, în Arheologia Moldovei, VI, 1969, p. 267, fig.38/3,
menţionat ca fiind de la Prăjeşti; D. Gh. Teodor, în Carpica, II, 1969, p. 272, fig.13,
menţionată numai localitatea Traian.
Piesa se află la M.I. Bacău.
ZORLENI, JUD. VASLUI
774. Fântânele. Pe stânga Bârladului, la circa 400 m. în faţa fermei "Fântânele", s-au
des-coperit fragmente ceramice datând din secolele VIII-IX (H. IV, nr. 106), precum şi din
secolele X-XI (H. VI, nr. 133). Tot de aici provine şi o monedă de bronz bizantină, emisiune
de la Leon al VI-lea Filozoful.
Cf. G. Coman, în S.C.I.V., 20, 1969, 2, p. 288; idem, R.A.V., p. 284, fig.166/12.
Materialul se află la M.I. Vaslui. Moneda se găseşte la M.I.M. Iaşi, inv. 4580.
775. Grădina I.A.S. La sud de sat şi la un km. vest de Fabrica de rulmenţi, în
grădinăria I.A.S., s-au descoperit fragmente ceramice din secolele VI-VII (H. II, nr. 145),
secolele VIII-IX (H. IV, nr. 106) şi din secolele X-XI (H. VI, nr. 133).
Cf. G. Coman, în Arh.Mold., VI, 1969, p. 312, fig.3/12.
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Materialul se află la M.I. Vaslui.
776. Sediul I.A.S. La nord de sat, la cca. 2 km, între sediul I.A.S. şi calea ferată Bârlad
- Iaşi, s-au găsit fragmente ceramice caracteristice secolelor X-XI (H. VI, nr. 133).
Cercetare G. Coman, 1967.
Cf. G. Coman, în Arh.Mold., VI, 1969, .310; idem, R.A.V., p. 284.
Materialele se află la M.I. Vaslui.
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