
MUZEUL  JUDEŢEAN  TELEORMAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULETINUL  MUZEULUI  JUDEŢEAN  TELEORMAN 
SERIA  ARHEOLOGIE 

 
 

10 - 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

MUZEUL   JUDEŢEAN   TELEORMAN 
 
 
 
 

BULETINUL MUZEULUI JUDEŢEAN TELEORMAN.  SERIA ARHEOLOGIE  10 
 
 
COLEGIUL DE REDACŢIE 
 

Dr. Pavel Mirea, Muzeul Judeţean Teleorman - Redactor şef 
Dr. Ecaterina Ţânţăreanu, Muzeul Judeţean Teleorman - Secretar de redacţie 
 

Dr. Radian R. Andreescu, Muzeul Naţional de Istorie a României 
Professor Douglass W. Bailey, San Francisco State University 
Professor Amy Bogaard, Oxford University 
Dr. habil. Adina Boroneanţ, Institutul de Arheologie ‘Vasile Pârvan’ Bucureşti 
Prof. univ. dr. Sabin Adrian Luca, Universitatea ‘Lucian Blaga’ din Sibiu, Muzeul Naţional Brukenthal 
Dr. Steve Mills, Cardiff University 
Dr. Cristian Schuster, Institutul de Arheologie ‘Vasile Pârvan’ Bucureşti 
Dr. Laurens Thissen, Thissen Archaeological Ceramics Bureau, Amsterdam 
 
 
 
Tehnoredactare: Pavel Mirea, Pompilia Zaharia 
Corectura: Mădălina Dumitru 
Consultanţi: Steve Mills (limba engleză), Cristi Marin (limba franceză) 
Coperta: aşezarea de tip tell de la Vităneşti, reconstituire artistică a ultimului nivel de locuire – desen 
Cătălina Dănilă, machetare Pompilia Zaharia. 
 
 
 
 
Colegiul de redacţie nu răspunde de opiniile exprimate de către autori. 
 
 
 
 
Corespondenţa, manuscrisele, cărţile şi revistele pentru schimb se vor trimite Colegiului de redacţie, pe 
următoarea adresă: MUZEUL JUDEŢEAN TELEORMAN, str. 1848, nr. 1, cod poştal 140033, ALEXANDRIA, 
jud. Teleorman, ROMANIA sau prin email: redactie_BMJT@yahoo.com; pavelcmirea@yahoo.com. 
 
 
 
 
 
Revistă editată cu sprijinul Consiliului Judeţean Teleorman 
 
Toate drepturile asupra acestui număr sunt rezervate Muzeului Judeţean Teleorman 
 
 
 
 

ISSN 2065 – 5290 



 
 
 

IN   HONOREM 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RADIAN  ROMUS  ANDREESCU  -  60  ANI 





 
TABULA  GRATULATORIA 

 
 

 
Douglass W. BAILEY (San Francisco) 

Cătălin BEM (Bucureşti) 

Andreea BÎRZU (Bucureşti) 

Adina BORONEANŢ (Bucureşti) 

Cătălin BORŢUN (Alexandria) 

Bogdan CIUPERCĂ (Ploieşti) 

Marius – Mihai CIUTĂ (Alba Iulia) 

Radu COMAN (Slobozia) 

Cătălina DĂNILĂ (Sliema) 

Alexandra COMŞA (Bucureşti) 

Radu – Alexandru DRAGOMAN (Bucureşti) 

Paul DAMIAN (Bucureşti) 

Mădălina DUMITRU (Alexandria) 

Alin FRÎNCULEASA (Ploieşti) 

Daniel GARVĂN (Buzău) 

Laurenţiu GRIGORAȘ (Buzău) 

Ana ILIE (Târgovişte) 

Cornel Constantin ILIE (Bucureşti) 

Oana ILIE (Bucureşti) 

Cătălin Alexandru LAZĂR (Bucureşti) 

Cornelia – Magda LAZAROVICI (Iaşi) 

Gheorghe LAZAROVICI (Cluj – Napoca) 

Sabin Adrian LUCA (Sibiu) 

Dragoş MĂNDESCU (Piteşti) 

Mark MACKLIN (Lincoln) 

Silvia MARINESCU-BÎLCU (Bucureşti) 

Monica MĂRGĂRIT (Târgovişte) 

Steve MILLS (Cardiff) 

Pavel MIREA (Alexandria) 

Cristian MICU (Tulcea) 

Carmen MIU (Bucureşti) 

Katia MOLDOVEANU (Bucureşti) 

Alexandru MORINTZ (Bucureşti) 

Simona MUNTEANU (Slobozia) 

Marian NEAGU (Vălenii de Munte) 

 

Ştefan NEDELCUȚĂ-APOPE (Alexandria) 

Octav NEGREA (Ploieşti) 

Tiberiu NICA (Cambridge) 

Rodica OANŢĂ – MARGHITU (Bucureşti) 

Sorin OANȚĂ – MARGHITU (Bucureşti) 

Ernest OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU (Bucureşti) 

Vasile Octavian OPRIŞ (Bucureşti) 

Stănică PANDREA (Brăila) 

Amelia PANNETT (Cardiff) 

Eugen PAVELEȚ (Ploieşti) 

Ion PĂTRAŞCU (Alexandria) 

Cătălin Nicolae PĂTROI (Drobeta Turnu – Severin) 

Bianca PREDA (Ploieşti) 

Sergiu – Sorin POPESCU (Bucureşti) 

Sabin POPOVICI (Caracal) 

Valentin RADU (Bucureşti) 

Elena RENȚEA (Slobozia) 

Flavius ROAITĂ (Bucureşti) 

Alexandra COMŞA (Bucureşti) 

Valeriu SÂRBU (Bucureşti) 

Cristian SCHUSTER (Bucureşti) 

Angela SIMALCSIK (Iaşi) 

Andrei Dorian SOFICARU (Bucureşti) 

Cristian Eduard ŞTEFAN (Bucureşti) 

Eugen Silviu TEODOR (Bucureşti) 

Laurens THISSEN (Amsterdam) 

Ion TORCICĂ (Alexandria) 

George TROHANI (Bucureşti) 

Ecaterina ŢÂNŢĂREANU (Alexandria) 

Gabriel VASILE (Bucureşti) 

Camelia – Mirela VINTILĂ (Bucureşti) 

Nicolae URSULESCU (Iaşi) 

Florin VLAD (Slobozia) 

Valentina VOINEA (Constanţa) 

Pompilia ZAHARIA (Alexandria) 

 



 



 

S U M A R 

CONTENTS 
 
 
 
 
 
 

Pavel MIREA 
 

Arheologul Radian Romus ANDREESCU la 60 ani 
 

The Archeaologist Radian Romus ANDREESCU at 60 years  ............................................................... 
 

 

 

9

Steve MILLS, Pavel MIREA, Amelia PANNETT, Mark MACKLIN 
 

Early to mid-Holocene human-river interactions in the Lower Danube:  
new research at Poiana (Teleorman County) 
 

Interacţiunile om-fluviu în Holocenul timpuriu şi mijlociu la Dunărea de Jos:  
noi cercetări la Poiana, judeţul Teleorman  ....................................................................................... 
 

 

 

27

Adina BORONEANŢ 
 

Practici funerare în preistoria timpurie a Porţilor de Fier - o re-aşezare cronologică 
 

Funerary practices during the early prehistory of the Iron Gates - a chronological re-assessment  ........ 
 

 

 

45

Valentin RADU, Pavel MIREA, Adrian BĂLĂȘESCU 
 

Complexele arheologice Starčevo-Criș I (mileniile VII-VI BC) de la Măgura  
‘Buduiasca – Boldul lui Moş Ivănuş’: analiza diacronică a resturilor faunistice 
 

The Starčevo-Criş I features (VIIth-VIth millennia BC) from Măgura  
‘Buduiasca – Boldul lui Moş Ivănuş’: a diachronic analysis of the faunal assemblage  .......................... 
 

 

 

57

Monica MĂRGĂRIT, Pavel MIREA, Adrian BĂLĂŞESCU 
 

Industria materiilor dure animale din nivelul Vădastra de la Măgura  
‘Buduiasca – Boldul lui Moş Ivănuş’ (jud. Teleorman) 
 

Osseous materials industry in the Vădastra level of Măgura  
‘Buduiasca – Boldul lui Moş Ivănuş’ (Teleorman County)  .................................................................. 
 

 

 

73
 

Sabin POPOVICI 
 

Plastica culturii Dudeşti de pe valea Oltului Inferior 
 

Dudeşti figurines discovered in the Lower Olt Valley  .......................................................................................... 
 

 

 

89

Cristian Eduard ŞTEFAN 
 

Notă asupra unor materiale preistorice de la Romula (Reșca, județul Olt) 
 

Note on prehistoric finds from Romula (Reşca, Olt County)  .............................................................. 
 

 

 

109

Elena RENŢA, Simona MUNTEANU, Florin VLAD, Radu COMAN 
 

Aşezarea neolitică Boian-Giuleşti de la Săveni ‘La Cărare’, judeţul Ialomiţa 
 

The Neolithic Boian-Giuleşti settlement at Săveni ‘La Cărare’, Ialomiţa County  ................................... 
 

 

 

131

Katia MOLDOVEANU, Camelia - Mirela VINTILĂ 
 

Modele de construcții eneolitice. Tipologie și cronologie 
 

Eneolithic House Models. Typology and Chronology  ......................................................................... 
 

 

 

157



 
 
Ion TORCICĂ 
 

Vârfuri de săgeată şi suliţă din silex din arealul sud-vestic al culturii Gumelniţa 
 

Flint arrow and spear points from the south-west area of the Gumelniţa culture ................................. 
 

 

 

187

Ana ILIE 
 

Studiu morfologic şi funcţional al structurilor de combustie din cultura Gumelniţa 
 

Morphological and functional study of the Gumelniţa structures of combustion  .................................. 
 

 

 

207

Alin FRÎNCULEASA, Bianca PREDA, Daniel GARVĂN, Tiberiu NICA, Octav NEGREA 
 

La hotarul nordic al culturii Gumelniţa - aşezarea de la Urlaţi (jud. Prahova) 
 

At the northern border of the Gumelniţa culture – the settlement of Urlaţi (Prahova County)  .............. 
 

 

 

237

Daniel GARVĂN, Angela SIMALCSIK, Alin FRÎNCULEASA 
 

Complexe arheologice preistorice cercetate la Gherăseni ‘Grindul Cremenea’ (jud. Buzău)  
la mijlocul secolului al XX-lea 
 

Prehistoric features excavated at Gherăseni ‘Grindul Cremenea’ (Buzău County)  
during the middle of the 20th century  ............................................................................................ 
 

 

 

279

Laurenţiu GRIGORAŞ 
 

Figurinele zoomorfe din siturile neo-eneolitice de la Aldeni, com. Cernăteşti şi  
Coţatcu, com. Podgoria (jud. Buzău) 
 

Zoomorphic figurines discovered at the Neo-Eneolithic sites at Aldeni,  
Cernăteşti commune and Coţatcu, Podgoria commune (Buzău County)  ............................................. 
 

 

 

303

Sabin Adrian LUCA 
 

‘Zeiţa cu şarpele’ şi ‘Ianus’ - Tărtăria ‘Gura Luncii’, campania de cercetări  
preventive din anii 2014-2015 
 

‘Goddess with snake’ and ‘Ianus’ - the rescue excavation campaigns  
at Tărtăria ‘Gura Luncii, 2014-2015  ................................................................................................ 
 

 

 

329

Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman. Seria Arheologie – 10 ani de la apariţie 
 

Teleorman County Museum Bulletin. Archaeological Series – 10 years of publishing  ........................... 
 

345
 



_____________ 
 
* Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, str. Toma Caragiu, nr. 10, cod poştal 100042, Ploieşti,               
jud. Prahova, România; alinfranculeasa@yahoo.com; preda.biancaelena@yahoo.com; octavnegrea@yahoo.com 
 

** Muzeul Judeţean Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 50, 120360, Buzău, jud. Buzău, România; 
daniel_garvan@yahoo.com 
 

*** Proconstruct; tibinica@gmail.com 
 
Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman. Seria Arheologie 10, 2018: 237-278 

LA  HOTARUL  NORDIC  AL  CULTURII  GUMELNIȚA -  

AȘEZAREA  DE  LA  URLAȚI  (JUD.  PRAHOVA) 
 
 

Alin FRÎNCULEASA * 
Bianca PREDA * 

Daniel GARVĂN ** 
Tiberiu NICA *** 
Octav NEGREA * 

 
Abstract: This study aims to provide an overview of the main results of archaeological 

research carried out at Urlaţi (Prahova County) between 2013 and 2017 on a settlement attributed to 
the Gumelniţa culture. Information regarding the research strategy, the uncovered features, 
categories of artefacts and the chronology of this site are included. The results of these excavations 
are incorporated into a broader discussion regarding the development of the Gumelniţa world in 
northern Muntenia, with particular reference to the natural and cultural peculiarities of this landscape 
that seems to mark its northern limit. 

Rezumat: În acest studiu ne-am propus să redăm sintetic principalele rezultate ale 
cercetărilor arheologice derulate în situl atribuit culturii Gumelniţa de la Urlaţi (jud. Prahova), 
campaniile 2013-2017. Sunt redate informaţii privind strategia de cercetare, complexele şi categoriile 
de materiale arheologice descoperite, cronologia sitului. Rezultatele cercetărilor sunt integrate într-o 
discuţie privind evoluţia lumii Gumelniţa în nordul Munteniei, în interiorul particularităţilor naturale şi 
culturale ale acestui areal ce pare să reprezinte limita sa nordică.  

Key words: Eneolithic; Gumelniţa culture; settlement; dwelling; chronology; northern Muntenia. 
Cuvinte cheie: eneolitic; cultura Gumelniţa; aşezare; locuinţă,; cronologie; nordul Munteniei. 
 
 
Introducere 
Dacă am lua în considerare exclusiv numărul restrâns de complexe descoperite în aşezarea 

Gumelniţa de la Urlaţi am putea afirma că cercetările arheologice din situl respectiv sunt încă la 
început. Totuşi, numărul campaniilor derulate şi suprafaţa cercetată sunt semnificative, ceea ce poate 
deveni un fapt relevant în sine. Raritatea complexelor pare să ofere prime indicii asupra unui anumit 
model/tipar de locuire. În acelaşi timp, având perspectiva oferită de dimensiunile prezumate ale sitului 
aşa cum se prezintă topografia terenului, puţinele complexe arheologice cercetate ar putea fi 
nereprezentative în trasarea unor concluzii. Cu toate acestea, informaţiile ce au fost deja înregistrate 
pot deveni baza unei discuţii preliminare. De altfel, o săpătură arheologică nu trebuie să ajungă să fie 
una exhaustivă/monografică pentru ca rezultatele acesteia să fie accesibile, introduse în dezbatere. 
Experienţa/tradiţia ne arată că de cele mai multe ori campaniile arheologice derulate succesiv nu au 
putut fi adunate într-un pachet monografic care să ofere o imagine de ansamblu asupra 
sitului/cercetării. Nu ar trebui să uităm/omitem că o săpătură arheologică găseşte o aşezare 
abandonată/încremenită într-o anumită etapă din evoluţia sa. O parte sunt eşecuri ale trecutului, în 
multe cazuri finalurile acestora sunt rodul unor întâmplări irelevante, prin urmare nu cunoaştem cât de 
reprezentativ pentru comunitatea respectivă este ‘artefactul’ ce ajunge să fie scos la lumină şi apoi 
decriptat de cercetător. 

 
Cadrul geografic şi cultural: hotar sau periferie? 
Cadrul reprezentat de Dunăre şi afluenţii săi ce tăiau şi în acelaşi timp îmbogăţeau luncile 

inundabile ale câmpiei sudice a Munteniei, într-un mediu natural cu totul caracteristic tell-urilor 
gumelniţene, pare o imagine străină la Urlaţi. Dacă spre orizontul sudic se întrezăreşte câmpia care se 
revarsă spre bazinul Dunării, spre nord se deschide o cu totul altă lume. La o simplă ridicare a privirii din 
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pământ te doboară dealurile ce ating peste 400 m altitudine (Vf. Scoruş are 445 m, Dealul Merez are 
417 m), traversate de văi înguste care se insinuează pentru a descrie cotloane mai curând propice 
refugiului imediat (Planşa I). Această apropiere o percepi nestând pe ruinele unei movile înălţate din 
acumulările locuirilor succesive, ci pe o fâşie de pământ răsărită dintr-o mlaştină, ce prin întinderea sa 
oferea o perspectivă mai degrabă de depărtare, decât de intimitate/vecinătate imediată. Tipică rămâne 
umezeala care încolţea comunitatea dinspre sud, est şi vest. Dinspre nord văile înşirate ce şerpuiesc 
printre primele dealuri ofereau perspectiva coborârii, a contactului şi/sau a refugiului. Dacă dincolo de 
dealuri era altă lume atunci unde ne aflăm/poziţionăm? La periferie sau la hotar, dar mai ales ale cui? 
Putem pretinde că suntem în intimitatea unei comunităţi gumelniţene cu rânduielile sale seculare? 
 

 
 
Figura 1.    Imagini cu situl de la Urlaţi văzut dinspre vest (fotografie realizată de A. Frînculeasa de pe terasa 
vestică a Cricovului Sărat, din zona sitului de la ‘Lac la Frâncu’) şi sud (A. Frînculeasa 2005). 
 

Images of the Urlaţi site seen from the west (photograph by A. Frînculeasa from the western terrace of the 
Cricovul Sărat river, near the area of the site ‘Lac la Frâncu’) and from the south (A. Frînculeasa 2005). 
 

Istoria şi stadiul cercetării  
Începute în anul 2004, cercetările arheologice din localitatea Urlaţi s-au dorit a fi inserate în 

aceeaşi temă/poveste cu cele de la Mălăieştii de Jos (Frînculeasa et al. 2012, 2014; Frînculeasa 2016), 
două aşezări eneolitice dispuse în areale diferite, dar în peisaje relativ asemănătoare (Frînculeasa 
2012a). Aflate într-o zonă mai curând necercetată, rezultatele preconizate puteau oferi perspectiva ieşirii 
din anonimat a unui spaţiu geografic în care erau semnalate atât aşezări Gumelniţa, cât şi unele atribuite 
aspectului cultural Stoicani-Aldeni (Frînculeasa 2007b, 2012a). În cele trei scurte campanii de cercetare 
de teren (2004-2006) situl a fost doar sondat, rezultatele fiind mai curând neconcludente (Niţă şi 
Frînculeasa 2005; Andreescu et al. 2007; Frînculeasa et al. 2008a). Lipsa unei logistici adecvate şi a 
forţei de muncă, o cooperare rezervată din partea proprietarilor terenului, priorităţile impuse de lucrările 
la autostrada Bucureşti-Ploieşti, descoperirea şi cercetarea exhaustivă a cimitirului de la Câmpina 
(Frînculeasa 2014), abordarea sistematică a tumulilor din sectorul de sud-vest al judeţului Prahova 
(Frînculeasa et al. 2013, 2015), au fost factori ce au pus într-un plan secund situl de la Urlaţi, săpătura 
fiind oprită. După finalizarea cercetărilor din aşezarea eneolitică de la Mălăieştii de Jos (2012) şi 
eliberarea de această sarcină devenită pentru mulţi ani prioritară, ne-am propus revenirea la Urlaţi1. 
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Cercetările au fost reîncepute în anul 2013, în ideea unui parcurs previzibil care să acopere o 
perioadă medie de timp (10-12 ani), cu etape intermediare de publicare a rezultatelor. Iniţial a fost 
realizată ridicarea topografică, dar şi o scanare geomagnetică. Au fost trasate câteva profile prin 
intermediul cărora au fost identificate o serie de ‘anomalii’ ce semnalau posibila prezenţă a unor 
structuri arse (Planşa V.2-3). Am urmărit ca primele două secţiuni trasate, care s-au intersectat 
aproximativ central (S.I = 60×1 m, aprox. est-vest; S.II = 30×1 m, aprox. nord-sud, extinsă spre 
nord în anul 2014, a ajuns la 54 m), să suprapună o parte din aceste structuri şi în acelaşi timp să 
conturăm un areal care să permită o evoluţie şi dezvoltare unitară a săpăturii arheologice. După 
diagnosticul arheologic realizat în prima campanie (2013), ne-am propus ‘secţionarea’ de la nord la sud a 
grindului, ax ce reprezintă latura scurtă a sitului (aprox. 90 m lărgimea maximă) raportat la cel est-vest 
(aprox. 250 m). În următoarele campanii suprafeţele săpate au fost ataşate acestor prime două secţiuni, 
cercetarea fiind dezvoltată compact pe direcţia nord-sud pe o lăţime maximă de 21 m şi pe o lungime 
atinsă de 54 m. Au fost trasate suprafeţe de 5×5 m, alte două secţiuni, dar şi câteva casete. În urma celor 
cinci campanii arheologice zona acoperită de cercetări intruzive a ocupat o suprafaţă de circa 775 mp. 

 
Despre săpătura arheologică şi priorităţile cercetării sau cum să abordezi un sit 

eneolitic ce nu este tell 
Iniţial, înainte să reluăm cercetările, câteva consideraţii conceptuale şi metodologice au fost 

asumate. Chestiunea de fond s-a rezumat la următoarea interogaţie: de ce dorim să săpăm în acest 
sit? În acelaşi timp, care puteau fi perspectivele unei săpături arheologice sistematice într-un obiectiv 
aflat la marginea lumii Gumelniţa, într-o aşezare care era, aşa cum constatasem deja, una atipică 
(Frînculeasa et al. 2008a)? O cumpănă a fost (continuă să fie) lipsa şi/sau accesul dificil la specialişti 
din alte ştiinţe pentru a putea integra cercetarea acestui obiectiv în interiorul abordărilor 
pluridisciplinare ale tellurilor de la nord de Dunăre. Sunt cunoscute cercetările de la Hârşova, 
Borduşani, Pietrele, Taraschina, Sultana, Vităneşti, Bucşani, Luncaviţa etc., cu rezultate excepţionale 
(inegal valorificate publicistic) care par să schimbe percepţia asupra nivelului de dezvoltare atins de 
comunităţile eneolitice de la nord de Dunăre. Două puteau fi atuurile sitului de la Urlaţi, respectiv 
arealul abordat şi tipul de locuire, ambele puţin cunoscute cercetării sistematice. 

Subsecvent acestor prime idei, s-a urmărit proiectarea unui curs al cercetării pe termen 
mediu. După cele câteva campanii de săpături tot acest castel teoretic închipuit s-a prăbuşit. Locuirea 
din mileniul I d.Hr, dar şi cea din epoca medievală clasică, la care se adaugă distanţa relativ mare 
între complexele eneolitice, au oferit motive pentru redimensionarea priorităţilor, metodei, perspectivei 
imediate sau mai îndepărtate a cercetării şi, evident, a rezultatelor aşteptate.  

 
Descrierea sitului 
Situl se află pe un grind care are forma unei fâşii triunghiulare cu vârful ascuţit orientat spre 

est-nord-est şi baza la vest-sud-vest. Are, aşa cum a putut fi reconstituită din suporturile cartografice 
mai vechi (Planşa XXX.2), lungimea de peste 450 m (aprox. est-nord-est – vest-sud-vest) şi lăţimea 
maximă de cca. 270 m (aprox. nord-vest-nord – sud-est-sud) (90 m în zona în care se desfăşoară 
cercetările). Aflat la aproximativ 132 m altitudine (Planşa III.3), înălţimea maximă a grindului 
raportată la lunca din imediata apropiere este de 2,85-2,95 m. Datorită prezenţei unor proprietăţi 
îngrădite şi construcţii civile nu am putut verifica dacă există urme de locuire preistorică pe toată 
această fâşie de teren. Judecând după apariţia materialelor arheologice la suprafaţă, pe cel puţin pe 
60% din grind (zona centrală şi vestică) există elemente care confirmă locuirea eneolitică. Această 
fâşie de pământ ce asigură contactul între terasa primară relativ înaltă aflată la est şi luncă este 
delimitată la sud, vest şi nord de o mlaştină parţial secată datorită amenajărilor funciare din secolul 
XX. Înainte de realizarea respectivelor lucrări era alimentată de un râu ce curge dinspre nord-est, de 
pe Valea Nucetului (Planşa I.4), ce a fost deviat printr-un canal prin care se varsă în râul Cricovul 
Sărat (Planşa XXX.1). 

În prezent la nord de sit există un curs de apă parţial ‘stocată’ într-un lac artificial, restul 
debitului, dar şi izvoare locale, contribuie la menţinerea mlaştinii. Presupunem că accesul în aşezare se 
făcea dinspre est-nord-est. Aici există o terasă înaltă ce îşi reduce amplitudinea spre sud până se 
contopeşte cu lunca, iar la nord urmează o pantă lină până se atinge cu dealurile. La aproape 900 m 
vest curge râul Cricovul Sărat ce erodează baza versantului estic al ‘Dealului Mare’ (Planşa I.4). 

 
Date stratigrafice 
Baza depunerii arheologice ajunge să atingă rareori 0,70-0,80 m. După 0,20-0,25 m de sol 

afectat de arătură, cu materiale arheologice aflate în poziţie secundară, urmează o depunere 
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negricioasă groasă de circa 0,30 m. În acest strat găsim materiale specifice sec. XVI-XVII, V-VII,      
II-III, epocii bronzului (cultura Tei) şi celei eneolitice (cultura Gumelniţa)2. Urmează apoi un scurt 
episod steril definit de un strat argilos, de culoare gălbuie, gros de maxim 10 cm ce suprapune o 
locuire insesizabilă pe profil atribuită epocii neolitice timpurii (cultura Starčevo-Criş). Grindul pare 
format din cel puţin două mari depuneri aluviale, din care cea inferioară este nisipoasă (atinsă prin 
câteva gropi preistorice şi medievale), suprapusă de un strat argilos gălbui peste care s-a aşezat 
comunitatea neolitică timpurie. 

 
Complexe arheologice eneolitice descoperite 
Primele secţiuni arheologice au intersectat două locuinţe arse, cu inventare specifice epocii 

eneolitice, cultura Gumelniţa. Pereţii distruşi se păstrează în mici insule de chirpici ars dispuse 
aleatoriu, eventual pe laturile construcţiilor. Pe podelele ce nu prezintă amenajări speciale se 
păstrează vase sparte in situ, unele deplasate de plug sau de alte intervenţii umane ulterioare. Putem 
evidenţia neta diferenţă cantitativă de inventar ceramic între cele două locuinţe. În acelaşi timp 
construcţia ‘mai săracă’ beneficiază de descoperirea unor depozite de unelte din silex. Este de 
remarcat distanţa de 23 m dintre cele două locuinţe.  

Alături de aceste locuinţe au fost cercetate şi câteva gropi de extras lutul, ulterior umplute 
cu resturi menajere precum oase de mamifere, ceramică fragmentară, unelte/deşeuri din silex, piatră, 
os, dar şi chirpici ars etc. Două din aceste gropi săpate în prima etapă de cercetări, sunt susceptibile 
de a reprezenta contextul unor ritualuri ce depăşesc cadrul rutinei cotidiene din aşezare (Frînculeasa 
et al. 2008a: 96-97). 

Locuinţa 1 (L.1) - a fost identificată în S.I, S.II, St.1, 5, 15, cas. 1, la adâncimea de            
-0,35-0,45 m. După dispunerea chirpiciului şi a vaselor sparte in situ locuinţa acoperea o suprafaţă de 
circa 50 mp. Era incendiată, cu pereţii din chirpici conservat în mici insule mai curând dispuse spre 
marginile ei. Nu au fost observate alte detalii constructive. Au fost descoperite 7-8 vase sparte in situ 
(Planşa VI), din care trei de provizii şi două cupe bitronconice au putut fi întregite (Planşa VII). Au fost 
identificate şi alte fragmente ceramice provenind de la circa 22 de vase ce par să aibă legătură cu 
acest complex (Planşa VIII). În arealul/apropierea aceleiaşi construcţii au fost descoperite trei mici 
‘depozite’ din piese de silex (Planşa XXIII.2; XXIV.1), dar şi alte piese din acelaşi tip de material. De 
asemenea, a fost recuperată o râşniţă din piatră. Sub unul din vase, aflat cu gura în jos (Planşa VI.3), 
a fost identificată o groapă ce pare să fie anterioară, dar tot gumelniţeană aşa cum au arătat 
fragmentele ceramice descoperite şi data radiocarbon realizată (Figura 3.b). 

Locuinţa 2 (L.2) - a fost descoperită în S.II, S.III, St.8, St.9, la adâncimea de -0,40-0,60 m. 
Era o locuinţă de suprafaţă incendiată, distrugerea de chirpici ars era una ceva mai consistentă şi 
acoperea o suprafaţă de aproximativ 50 mp. Câteva plăcuţe făţuite de vatră, având o oarecare 
concentrare, par să reprezinte resturile unei vetre. În inventarul acestui complex a fost descoperită o 
cantitate mare de ceramică, fiind identificate în cele trei campanii în care a fost cercetată (2014-2016) 
în jur de 30 de vase întregibile (Planşe XIV-XVI). Se adaugă şi resturi de la alte aproximativ 40 de vase 
(Planşe XVII-XIX), din care unele par să fi fost distruse într-o etapă anterioară abandonării locuinţei, dar 
care nu au fost îndepărtate, ci probabil utilizate ca material izolator pentru podea (Planşa X.3). În acest 
caz se constată, în general, prezenţa unor vase cu pereţii groşi, fragmentele fiind aşezate pe 
orizontală. Din cele întregibile, remarcăm două askoi (Figura 2.A. a, b), un suport colac (Planşa XV.7), 
altul cilindric (Planşa XV.6), mai multe vase borcan, două picioare de vase ce nu păstrează recipientul 
(Planşa XII.1, 4), numeroase vase de provizii de dimensiuni mari sau mijlocii. Din acelaşi complex 
provin trei greutăţi pentru plase de ţesut (Planşele XI.3 şi XXVI.1, 2), mai multe unelte de silex, un 
nucleu din acelaşi tip de material, râşniţe, percutoare, frecătoare din piatră, două fragmente de 
statuete antropomorfe, din care una arsă până la vitrifiere (Planşa XXVII.2). 

În locuinţă, spre limita de vest, se aflau două gropi, cu adâncimea de 0,20-0,25 m în care au 
fost descoperite mai multe vase întregi sau întregibile, dar şi o râşniţă din piatră. În prima groapă (A), 
de formă ovală, se aflau depuse două vase de provizii (Planşele X.4 şi XII.6) şi un vas sferoidal 
(Planşa XII.7, 8). Lângă acesta din urmă, dar pe marginea gropii era aşezat un mic vas ce probabil a 
funcţionat ca un capac pentru recipientul sferoidal (Planşele XII.5 şi XIV.1). În cazul vaselor de provizii 
groapa a funcţionat ca un cadru ce a permis stabilitatea acestora. În a doua groapă (B), aflată uşor 
lateral de prima, se aflau trei vase fragmentare, plus alte câteva cioburi şi o râşniţă (Planşele XI.7 şi 
XIII.a). Funcţionalitatea acesteia este una discutabilă, ea pare să fi fost scoasă din uz şi acoperită într-
o fază anterioară incendierii şi abandonării locuinţei. Este dificil de stabilit dacă ne aflăm sau nu în faţa 
unui ritual de fundare. Amintim doar că groapa e dispusă excentric, iar vasele nu sunt complete. 
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Dintre complexele arheologice identificate şi cercetate a doua categorie ce trebuie 
menţionată este cea a gropilor ce păstrează inventar arheologic. O caracteristică a acestora este 
relativa sărăcie a inventarelor. Amintim două complexe importante şi pentru cronologia internă a 
sitului. Astfel, Gr.1/Cpl.3-2013 – descoperită în S.I, carourile 24-25, era o groapă ce cobora până la 
-1,80 m de la nivelul de călcare actual. Avea diametrul pe profilul de sud de 1,60 m, baza uşor 
cotlonită (Planşa XXIX.1, 2). Umplutura avea culoarea negricioasă, inventarul era sărăcăcios. Din acest 
complex a fost prelevată o probă pentru analiză radiocarbon (Figura 3.a). 

Gr.2/2014 – descoperită în S.1, sub locuinţa 1, avea formă circulară cu diametrul de cca. 
0,8 m şi adâncimea de 0,4 m, având un inventar format din ceramică fragmentară atribuită culturii 
Gumelniţa şi câteva oase de mamifere. Din acest complex a fost prelevată o probă pentru analiză 
radiocarbon (Figura 3.b). 

Din complexele mai vechi remarcăm două gropi ce par să fi fost contextul unor activităţi cu 
caracter ritual (Andreescu et al. 2007; Frînculeasa et al. 2008a). Cpl. 3/2004 – a fost cercetat în 
sondajul numărul 7/2004, identificat la adâncimea de -0,40-0,42 m. Era o groapă ce intra în profilele de 
nord şi de sud ale casetei, avea diametrul de 1,40 m şi o adâncime maximă de 1,15 m. Inventarul 
constă în foarte multă ceramică fragmentară, unelte din silex, oase de mamifere. Pe fundul gropii au 
fost descoperite, depuse pe orizontală una peste alta, o râşniţă şi frecătorul din piatră, cu partea 
activă în jos (râşniţa), oase mari de bovidee, bucăţi mari de chirpici ars provenit de la o vatră 
dezafectată (gardină), chirpici nears, cenuşă, lemn ars, piese din piatră (Planşa XXIX.4). 

Un alt complex ce merită amintit este Cpl.4/2005, ce a fost descoperit în caseta 2/2005 la 
adâncimea de -0,90-0,95m, fiind tăiat de o locuinţă adâncită din epoca medievală (Planşa III). Era o 
groapă circulară în plan, cu diametrul de 0,84 m şi se adâncea aproximativ 0,50-0,60 m de la nivelul 
surprins. Inventarul era foarte bogat, consta din foarte multă ceramică fragmentară, un vas întregibil 
(Planşa VII.6), 52 de piese din silex (menţionăm 4 gratoire, lamelă retuşată, o lamă cu troncatură, 2 
lame retuşate) (Andreescu et al. 2007: 16), o râşniţă din piatră, unelte din piatră şi os, un pandantiv 
dreptunghiular din os, două astragale de suină şlefuite şi perforate (Planşa XXVI.3), foarte multe 
resturi faunistice, peste 30 de pietre de râu (Frînculeasa et al. 2008a: 97). În Cpl. 3/2005 au fost 
descoperite 12 piese din silex, din care 3 erau gratoire, un cap de statuetă antropomorfă modelat din 
lut (Andreescu et al. 2007: 14, 16). 

 
Categorii de artefacte: o prezentare sintetică 
Recipientele din lut şi utilajul din silex reprezintă principalele categorii de artefacte 

descoperite. Prima este reprezentată mai ales de inventarele celor două locuinţe cercetate. Silexul 
apare în stratul eneolitic, dar şi în complexe. 

Ceramica este prezentă în locuinţe (şi în preajma acestora) şi gropi, apare relativ izolată în 
stratul arheologic contemporan. Nu sunt elemente numeroase care să exceadă tipologiei şi tradiţiei de 
modelare a ceramicii culturii Gumelniţa. Sunt prezente vasele de provizii (tronconice sau cu pereţii 
arcuiţi, bitronconice, piriforme, amforoidale), castroanele, străchini, capace, cupele, pahare, borcane, 
suporturi, askoi, linguri etc. Decorurile sunt realizate prin incizie (inclusiv haşuri) sau în relief 
(barbotină, nervuri, brâuri alveolate, aplicaţii), mai rar apar urme de grafit sau pictură cu roşu după 
ardere (Frînculeasa et al. 2008a: 98). 

Vasele de provizii, castroanele, străchinile, capacele sunt cu totul specifice tipologiei 
Gumelniţa (Planşa XVIII), dar apar şi o serie de recipiente de dimensiuni medii decorate cu brâuri 
alveolate, nervuri dispuse oblic pe corp (Planşele XIV.4, 5 şi XVII.6). Menţionăm un vas de provizii cu 
gâtul îngust, decorat cu incizii şi caneluri largi în segmentul superior şi haşuri în partea inferioară 
(Planşa XVI.3, 4). Un altul piriform are pe corp un decor plastic, cu benzi în relief dispuse oblic, 
terminate cu aplicaţii circulare (Planşa XVI.5). Castroanele de dimensiuni medii sau mici sunt 
bitronconice sau tronconice, în general nedecorate (Planşa XVIII). Străchinile au dimensiuni medii, au 
corpul relativ scund, sunt bitronconice, nedecorate. 

Dintre formele ce pot avea un impact regional important menţionăm un phitos cu trei toarte 
dispuse etajat (două aşezate în partea superioară, una spre bază) (Planşa XVI.1), tip de vas ce îl 
regăsim în mediul Precucuteni (Târpeşti) (Marinescu-Bîlcu 1981: fig. 63/6) şi Stoicani-Aldeni (Dodeşti, 
Suceveni, Vulcăneşti) (Niţu 1971a, 1971b, 1974; Dragomir 1983: fig. 40/1-2, 4-6, 41/1-2). Astfel de 
vase apar şi în situl de la Mălăieştii de Jos (Frînculeasa 2012a: pl. 5, 11/6, 2016, pl. III/7, 8) sau în cel 
de la Seciu (Frînculeasa 2011: pl. 27/7). Relevant este că descoperirea de la Urlaţi este una rară în 
peisajul Gumelniţa clasic, singurul vas ce ar putea fi încadrat în aceeaşi categorie tipologică poate fi 
cel din situl de la Lişcoteanca ‘Movila Olarului’ (Harţuche 1987: fig. 26/3)3. 
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În locuinţa 2 au fost descoperite şi două vase askos cunoscute în mediul cultural 
gumelniţean, dar şi Stoicani-Aldeni, Precucuteni sau Cucuteni-Ariuşd (Marinescu-Bîlcu 1990; Voinea 
2005; Frînculeasa 2012a: 136, 2012b: 45, 2012c: 66, 2016: 63; Sztáncsuj 2007; 2015). În apropierea 
acestui sit sunt prezente la Seciu (Frînculeasa 2011: pl. 63/1-3) sau Mălăieştii de Jos (Frînculeasa 
2012a: pl. 4/1-3) (Figura 2). 
 

 
 
Figura 2. - A. vase askoi descoperite la Urlaţi (a, b), Seciu (c), Mălăieştii de Jos (d, e). B. vas (V.9) de formă 
nedeterminată descoperit în locuinţa 2 de la Urlaţi. 
 

A. askoi pots discovered at Urlaţi (a, b), Seciu (c), Mălăieştii de Jos (d, e); B. pot of undetermined shape (V.9) 
found in 2015 inside dwelling no.2 from Urlaţi. 
 

Un vas cu totul inedit (V.9), păstrat fragmentar, a fost descoperit în L.2. Corpul pare 
oarecum asemănător cu al unui vas askos, cu orificii circulare decupate în pereţi, iar gura, cel mai 
probabil, avea forma ovală (Figura 2.B). Astfel de orificii circulare apar în cazul modelelor de sanctuare 
realizate din lut, cunoscute în mediul Gumelniţa (Șerbănescu 1997).  

Menţionăm apariţia unor suporturi de vase de tip colac (Planşa XV.7, 8), dar şi unul ce pare 
să fie prin dimensiunile sale o formă intermediară între acestea şi cele cilindrice (Planşa XV.6). Cele 
din prima categorie se regăsesc în aşezări Gumelniţa sau Stoicani-Aldeni, dar şi în Cucuteni 
(Frînculeasa 2012a: 136, 2013: 174-5, 2016: fig. 3). Două picioare cilindrice au aparţinut unor vase al 
căror recipient lipseşte din inventarul locuinţei 2. Au fost descoperite cu baza în sus (Planşa XII.1, 4) 
ceea ce ar putea fi un indiciu legat de reutilizarea acestora. De altfel, această situaţie poate fi 
remarcată şi în cazul unui vas provenind din situl de la Aldeni (Frînculeasa 2016: pl. VIII/8) sau chiar 
al unora de la Mălăieştii de Jos (Frînculeasa et al. 2012: pl. XVII/13). 
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Un gât de amforetă a fost descoperit în locuinţa 1 (Planşa VIII.5), câteva analogii putând fi 
identificate la Mălăieştii de Jos, Coţatcu sau Brăiliţa (Frînculeasa 2012a: 136, pl. 3, 2016: fig. 3), vasul din 
urmă fiind considerat un import Cucutenian în mediul Gumelniţa (Harţuche şi Anastasiu 1968: pl. 29/4; 
Voinea 2005: 100/3b). 

Menţionăm şi prezenţa unor fragmente ceramice realizate din pastă fină, arsă reducător, dar 
şi oxidant, care par a fi apropiate de mediul Stoicani-Aldeni (Planşa XIX), descoperite inclusiv în cele 
două locuinţe. 

Silexul a continuat (Niţă şi Frînculeasa 2005; Andreescu et al. 2007: 16) să fie foarte numeros 
reprezentat (733 piese între 2013-2017 la care se adaugă cele 245 din campaniile 2004-2006), apare 
dispus în strat, în locuinţe, dar şi în gropi (vezi în acest sens Cpl.4/2005 cu 52 de piese sau Cpl. 3/2005 cu 
12). În raport cu cele două locuinţe, piesele din silex sunt prezente predominant în apropierea primei 
construcţii. Cromatica silexului evoluează între crem, maroniu, roşcat, cenuşiu şi negricios (Planşa XXV). 
Silexul negricios translucid este prezent printr-un fragment de lamă. Cele mai numeroase sunt suporturile 
reprezentate de lame retuşate (pe una sau ambele laturi) şi aşchiile de debitaj. Evidenţiem prezenţa unui 
număr de 32 de gratoire, multe fiind piese întregi (Planşa XXVI.6-8, 10, 11). Lamelele sunt puţine          
(4 bucăţi), iar un vârf cu baza scobită apare ca excepţie (Planşa XXV.14). O altă piesă triunghiulară în 
secţiune, cu muchiile retuşate la una din extremităţi, ar putea fi tot un vârf (Planşa XXV.12). Câteva piese 
prezintă spărturi pe zona mezială putând fi folosite ca burine. Mai pot fi remarcate şi nucleele ce sunt 
relativ numeroase (11), inclusiv unul de mari dimensiuni (170×97×89 mm) ce păstrează cortex (Planşa 
XXI.5), descoperit în apropierea L.2. Amintim în S.I, grupate în caroul 2, prezenţa unor resturi provenind 
dintr-un singur nucleu exploatat parţial, respectiv 8 bucăţi din care 4 păstrează cortex (Planşa XXII). Nu  
s-a putut realiza un remontaj. Dintr-un alt nucleu provin 5 bucăţi găsite împreună (Planşa XXIII.3), una 
dintre piese păstrând urmele regulate ale desprinderii unor lame (Planşa XXIII.3.d). 

Adăugăm prezenţa a patru mici ‘depozite’ în care numărul pieselor componente variază de la 
2 la 5. Acestea sunt compuse în special din lame/suporţi, dar nu lipsesc gratoirele (Planşa XIII). Unul 
din ‘depozite’ format din 4 piese (2 lame şi 2 gratoire) a fost descoperit în apropierea L.2 într-o mică 
alveolare (Planşa XXIII.1), celelalte trei au fost găsite în/sau la nord de L.1 (Planşele XXIII.2, 4 şi 
XXIV.1-4). Evidenţiem prezenţa unei piese de 27,3 cm lungime (Planşa XXIV.3.d), dar şi faptul că 
lame ce depăşesc 10-12 cm apar numai în aceste ‘depozite’. 

Piatra, cu excepţia râşniţelor, frecătoarelor, eventual percutoarelor, piesele din piatră şlefuită 
sunt rare. Menţionăm descoperirea a două dăltiţe şi a unui topor-pană (Planşa XXVI.7, 8).  

Plastica, ce apare toată fragmentară, este reprezentată de un lot modest de piese, atât din 
categoria antropomorfă, cât şi zoomorfă. Este realizată exclusiv din lut, din pastă mai curând grosieră, 
modelată în maniera specifică epocii şi segmentului cultural. Au fost descoperite aproximativ 40 de 
piese, din care 30 sunt antropomorfe. Remarcăm steatopigia multor statuete antropomorfe, modelate 
în poziţie semi şi/sau şezândă, elemente ce amintesc mai curând de plastica prezentă în situri de la est 
de Carpaţi. Triunghiul sexual este marcat prin linii incizate, sânii prin mici aplicaţii, ochii, gura şi 
urechile prin incizii/perforaţii. În cazul unor piese se observă semnele ataşării capului de corp după ce 
cele două segmente fuseseră modelate separat. Şi corpul este realizat din două bucăţi lipite de-a 
lungul/vertical peste care se aplica un nou strat de lut. Din lotul de plastică antropomorfă evidenţiem 
o reprezentare ce păstra faţa triunghiulară şi gâtul înalt, conic. Baza frunţii apare marcată de o 
şănţuire dispusă orizontal (Planşa XXVII.8). 

Din categoria statuetelor zoomorfe menţionăm un mâner de capac ce are faţă dublă   
(Planşa XXVIII.1). Pe corpul unui mamifer apar împunsături ce pot marca un element anatomic 
(Planşa XXVIII.4, 5), piese asemănătoare fiind descoperite şi în situri aflate în apropiere cum sunt cele 
de la Seciu (Frînculeasa şi Negrea 2010: pl. 6/1-2) sau Mălăieştii de Jos (Frînculeasa 2012b: pl. 5/10-11). 
Mai amintim şi o protomă zoomorfă (corn) ataşată sub buza unui fragment de vas (Planşa XXVIII.3). 
Astfel de reprezentări amintesc de mediul cultural est-carpatic contemporan (Frînculeasa 2008: 26). 

 
Date arheozoologice 
În noile campanii de săpături oasele de mamifere sunt descoperiri izolate, atât în stratul 

arheologic eneolitic, cât şi în cele două gropi amintite mai sus. Singurele informaţii provin din 
campaniile derulate în prima etapă de cercetări. În lotul de aproape 240 de oase descoperite în 
campaniile 2004 şi 2005 predomină ca număr resturile de vită domestică, urmată de ovicaprine şi de 
porcul domestic. În procente foarte mici apar şi resturi de câine, iepure de câmp, păsări şi un 
fragment de carapace de ţestoasă de uscat (Frînculeasa et al. 2008a: 101). Au fost identificate 
numeroase oase cu urme de prelucrare, dar şi piese finite (Frînculeasa et al. 2008a: 101, pl. 7/5-7). 
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Discuţii 
Cunoştinţele noastre referitoare la aşezările/locuirile Gumelniţa lipsite de succesiunile 

stratigrafice binecunoscute tell-urilor erau până de curând unele nesemnificative (Ilie 2015: 41-44; 
Ștefan şi Bulei 2017: 167-168). Cercetările de la Pietrele (Giurgiu) (Toderaş et al. 2009: 61; Hansen şi 
Toderaş 2012) şi mai nou Sultana ‘Malu Roşu’ (Călăraşi) (Andreescu et al. 2016, 2017) ar putea să 
schimbe perspectivele şi să redimensioneze modul în care percepem cercetarea unui sit şi înţelegerea 
unei comunităţi gumelniţene. Menţiunile mai vechi legate de aşezarea de pe terasă aflată în 
apropierea tell-ului de la Teiu (Nania 1967: 21), nu au trezit dezbateri, poate şi datorită lipsei 
publicării, dar şi a unor exagerări prezente în singurul text dedicat acestui sit. În apropierea tell-ului de 
la Ciolăneştii din Deal au fost amintite trei aşezări (Petrescu-Dîmboviţa şi Sanie 1965: 53). Cercetările 
de la Radovanu (Comşa 1990) sunt puţin valorizate, poate şi datorită publicării parţiale, dar şi a unor 
incertitudini legate de dihotomia de terminologie fază de tranziţie/Gumelniţa A1, temă ce încă 
aşteaptă să fie disputată cu argumente. Putem remarca şi cercetările de la Gherăseni ‘Lacul Frîncului’, 
în care era menţionată prezenţa unei aşezări în care grosimea stratului nu depăşea 12 cm 
(Teodorescu 2014: 26). În apropiere se află tell-ul de la ‘Movila Cremenea’ (Garvăn et al. 2018). Şi la 
Măgurele este amintită o locuire pe terasă (Roman 1962). Încadrate în aşa-numitele aşezări de 
suprafaţă, plane sau off-tell, acestea par să fie numeroase, mai ales în zone în care se desfăşoară 
cercetări sistematice în telluri Gumelniţa. Menţionăm descoperirile de suprafaţă din zona Luncaviţa 
(Tulcea) (Ilie 2015: 43), de la Comana (Giurgiu) (Ștefan şi Bulei 2017: 165), ‘Microzona Bucşani’ (Bem 
2017) sau Udaţi-Lucieni (Buzău) (Garvăn et al. 2018). Deşi nu pe terasă, la Vităneşti a fost 
descoperită o locuire secundară în apropierea tell-ului (Andreescu et al. 2001: 29, 31; Andreescu şi 
Mirea 2008: 31, 32). Fără să fie legate de un anumit tell, amintim şi siturile identificate pe terasele 
Mostiştei (Șerbănescu şi Șandric 2012; Ignat 2018: 118 şi urm.) sau ale Teleormanului (Lazăr et al. 
2017: 18). Şi la Târgşoru Vechi (Prahova) au fost surprinse resturi ale unei aşezări situate pe terasa 
Leaotului (Frînculeasa 2007a). 

Revenind la zona noastră de interes amintim un alt sit aflat pe marginea unei terase primare 
a unui mic afluent al Cricovului Sărat, care a fost identificat prin cercetări de suprafaţă în localitatea 
Iordăcheanu (jud. Prahova). Se află la circa 6,5 km nord de situl de la Urlaţi (Planşa III.a). Puţinele 
materiale arheologice descoperite nu permit discuţii suplimentare (Frînculeasa et al. 2008b: 54, pl. 
85/5-6; Frînculeasa 2010: 241, pl. 58). Mai spre nord, la Apostolache, pe terasa stângă a Cricovului 
Sărat a fost sondată o aşezare Stoicani-Aldeni distrusă de fenomene naturale (Frînculeasa 2008). La 
sud de situl de la Urlaţi au fost descoperite două tell-uri de mici dimensiuni (diametrul aproximativ = 
50 m; înălţimea aproximativă = 1,5-1,8 m), unul la Colceag aflat în luncă (Planşa XXX.b) (Frînculeasa 
2004)4, celălalt la Magula5 situat pe marginea unei terase (Planşa XXX.c)6. În plan apar dispuse într-un 
triunghi cu vârful ascuţit îndreptat spre situl de la Urlaţi. Distanţele în linie dreaptă între aceste trei 
obiective sunt următoarele: Urlaţi - Magula = 9,5 km, Urlaţi - Colceag = 9,6 km, Colceag-Magula = 
2,5 km (Planşa XXX.3). Având aceste repere nu excludem existenţa altor tell-uri care să preceadă în 
arealul discutat aşezarea de la Urlaţi. Cercetări viitoare vor putea preciza dacă cele două obiective 
reprezintă în acest areal limita atinsă de aşezările de tip tell, iar locuirile plane de la Urlaţi şi 
Iordăcheanu marchează maxima extindere a influenţei Gumelniţa şi în acelaşi timp un tipar ce ar 
trebui urmărit de cercetările viitoare. 

Elementele de cronologie relativă ne împing spre jumătatea evoluţiei culturii Gumelniţa. 
Locuinţa 2 abundă în ceramică specifică orizontului discutat. Predomină decorul plastic, rar prin incizie 
şi caneluri. Şi prezenţa celor două vase askoi se inserează în aceeaşi discuţie. Ele sunt binecunoscute 
în mediul Gumelniţa, mai puţin în etapa timpurie a evoluţiei sale (Frînculeasa 2012a, 2016). În noile 
săpături nu au fost descoperite materiale ceramice timpurii sau alte elemente de datare specifice 
acestui reper cronologic. Totuşi, ar putea fi menţionate cele câteva cupe dintr-o pastă arsă reducător, 
dar şi oxidant, ce se apropie de mediul Stoicani-Aldeni (Planşa XIX). De asemenea, vasul cu toarte 
etajate apare în acelaşi context. Pentru cercetările din prima perioadă amintim prezenţa unor decoruri 
incizate specifice, apariţie discretă a picturii cu grafit, ceramica Stoicani-Aldeni, elemente ce ar putea să 
ne aducă în apropierea finalului primei etape, începutul următoarei (Frînculeasa et al. 2008a: 103-4). 

Două date 14C-AMS realizate în acest an la laboratorul de la Debrecen (Ungaria) au adus 
elemente suplimentare privind cronologia acestui sit. Ambele probe (DeA-15514 şi DeA-15518) au fost 
prelevate din complexe închise (gropi). Fiecare din aceste gropi are o poveste de spus. Cpl. 3/2013, 
surprins şi cercetat parţial în S.I, avea baza cotlonită şi ajungea la -1,80 m adâncime (Planşa XIX.1,2). 
Piesa datată este o falangă de mamifer şlefuită (Planşa XXVI.4), iar în aceeaşi groapă a fost 
descoperită şi o reprezentare zoomorfă cu două feţe (Planşa XXVIII.1). Cealaltă groapă (Gr.2./2014) 
era într-o relaţie stratigrafică directă cu L.1, părând a fi mai timpurie (Planşa V.1). Deasupra acesteia 



La hotarul nordic al culturii Gumelniţa - aşezarea de la Urlaţi (jud. Prahova) 245

a fost descoperită o cupă bitronconică aflată cu gura în jos (Planşa VI.3). Aşa cum arată cele două 
date, ne aflăm în apropierea unora realizate pentru siturile de la Pietrele, Taraschina, Isaccea, 
Borduşani, Hârşova, Luncaviţa, Sultana, Lişcoteanca etc. (Frînculeasa 2016: anexă) sau mai nou 
Orbeasca de Sus (Lazăr et al. 2017). Cele două avute la dispoziţie ar putea marca debutul aşezării. 
Discuţia privind cronologia acestui sit rămâne una deschisă şi va fi urmărită în viitoarele cercetări. 
 

 
 

Figura 3. - Grafice cu datele radiocarbon-AMS pentru probe prelevate din complexe Gumelniţa de la Urlaţi. 
 

AMS radiocarbon data obtained for samples taken from Gumelniţa features found at Urlaţi. 
 

Concluzii 
Până la urmă cum se prezintă această lume aflată la hotar? Poate fi situl de la Urlaţi 

reprezentativ în această discuţie? Sau avem aici exemplul unei comunităţi periferice? Poziţionarea 
sitului în mijlocul unui spaţiu umed nu ridică probleme ieşite din cadrul binecunoscut al aşezărilor 
Gumelniţa. Grindul aflat la baza unei vechi terase se inserează în aceeaşi poveste. Imediat spre nord 
urmează dealurile şi vedem deja un peisaj nespecific, mai apropiat de cel ‘stăpânit’ de comunităţile 
Stoicani-Aldeni. Acest cadru natural oferea şansa unei dinamici proprii acestei comunităţi. Puteau 
explora, aveau contacte şi acces dincolo de cadrul cultural şi tradiţional în care se dezvoltau. 
Cronologia ne plasează în plină evoluţie Gumelniţa. Inventarul ne păstrează în aceeaşi ‘lume’. Nu 
suntem în interiorul unui tell iar ‘celula socială’ reprezentată de locuinţă aşa cum ocupă spaţiul indică 
un alt tip de vecinătate şi interacţiune/conexiune. Complexele arheologice cercetate nu s-au conservat 
mulţumitor încât să putem extrage informaţii detaliate. Dacă luăm în considerare şi acest aspect, 
dublat de expunerea prelungită, în lipsa unei locuiri imediate care să izoleze complexele, locuinţele 
arată oarecum asemănător cu cele cunoscute mai spre sud. Amintim elemente precum dimensiunea, 
inventare bogate abandonate in situ, sfârşitul prin incendiere. 

Stratigrafia orizontală şi distanţa relativ mare dintre complexe sunt repere mai puţin 
menţionate în literatură. Deşi îl regăsim şi în alte areale (inclusiv spre sud), nu putem preciza dacă ne 
aflăm în faţa unui tip de locuire specific periferiei nordice a culturii Gumelniţa. În cazul unor 
interpretări, evident stadiul cercetării este unul ce poate înclina balanţa. În plus, mlaştina aflată în faţa 
grindului ar putea ascunde sub nivelul actual al luncii locuirea principală. Câteva semne directe sau 
indirecte, deşi nu neapărat optimiste, există. Odată cu urmărirea acestui raţionament am intra într-o 
altă discuţie care pare să devină una fundamentată de noile cercetări ce deja au deschis alte 
perspective ale interpretării şi înţelegerii evoluţiei comunităţilor Gumelniţa.  
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Note 
 

1. Alături de aspectul strict ştiinţific, disponibilitatea unor arheologi de teren precum T. Nica sau        
D. Garvăn, experienţa căpătată între timp şi de colega B. Preda, prezenţa în colectiv a restauratorului 
de ceramică C. Dumitrescu mereu dispus să urmeze ritmul săpăturii arheologice, sprijinul autorităţilor 
locale, s-au constituit în factori ce au contribuit la reluarea cercetărilor de la Urlaţi. 
 
2. De la suprafaţă a fost recuperat şi un fragment decorat în manieră Boian-Giuleşti (Frînculeasa 2010: 264). 
 
3. Este publicat fără scară, din fotografie pare unul de mici dimensiuni, prin urmare din altă categorie 
funcţională; forma este una apropiată de pithosuri, la care putem adauga faptul că are toarte etajate. 
 
4. Aşa cum apare în articol dimensiunea de 2,5 m înălţime a tellului de la Colceag este una exagerată. 
Prezenţa vegetaţiei nu a permis la primele periegheze o bună apreciere a înălţimii (Frînculeasa 2004: 11). 
 
5. Inedit, descoperire realizată de A. Frînculeasa în data de 11 aprilie 2018; în acelaşi sit au fost 
descoperite fragmente ceramice Boian. 
 
6. Într-un alt text menţionam un tell în localitatea Inoteşti (Frînculeasa 2016: 75). Verificări realizate în 
anul 2018 nu au confirmat prezenţa unui tell, ci a unui tumul (Frînculeasa et al. 2018: fig. 2a). 
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Planşa I.   Amplasarea localităţii Urlaţi în sudul României (1) şi în cadrul bazinului râului Cricovul 
Sărat (2); zone funcţionale, relieful localităţii Urlaţi şi poziţionarea sitului arheologic, 1:25.000 (după 
Tudose 2011) (3-4). 
 

Location of Urlaţi in southern Romania (1) and in the Cricovul Sărat river basin (2); functional areas, 
the relief of Urlaţi and the position of the archaeological site, 1:25.000 (after Tudose 2011) (3-4). 
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Planşa II.   Imagini aeriene cu peisajul natural din jurul localităţii derulate în sensul acului de 
ceasornic de la sud la nord (fotografii realizate cu drona de O. Negrea 2016). 
 

Aerial images of the natural lanscape around Urlaţi panorama clockwise from the south to the north 
(photographs taken with a drone by O. Negrea 2016). 



La hotarul nordic al culturii Gumelniţa - aşezarea de la Urlaţi (jud. Prahova) 251

 
 
Planşa III.   Suport topografic şi ortofotoplan cu amplasarea săpăturilor şi complexelor arheologice 
(campanii 2004-2006, 2013-2017)(1-2) şi a sitului în cadrul localităţii (3). 
 

Topographic survey and orthophotomap showing the position of the excavations and the archaeological 
features (2004-2006, 2013-2017 campaigns) (1-2) and of the site within the locality (3). 
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Planşa IV.   Imagini aeriene cu săpătura arheologică aflată în diverse stadii (fotografii realizate cu 
drona O. Negrea 2015, 2016, 2017). 
 

Aerial images of the archaeological site at different research stages (photographs taken with a drone 
by O. Negrea 2015, 2016, 2017). 
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Planşa V.   Planul general al săpăturilor arheologice (2013-2017) (1); harta câmpului magnetic total 
(2) cu detaliu al zonei afectate de cercetarea arheologică (3). 
 

Overall plan of the archaeological excavations (2013-2017) (1); the total magnetic field map (2) and a 
detail of the area archaeologically investigated (3). 
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Planşa VI.   Locuinţa 1: ceramică in situ (1-4, 6), ‘depozitul’ de piese din silex numărul 2 (5) şi piesă 
din silex in situ (7). 
 

Dwelling no. 1: in situ pottery (1-4, 6), ‘deposition’ no. 2  of flint items (5) and in situ flint item (7). 
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Planşa VII.   Vase întregibile descoperite în locuinţa 1 (1-5, 7) şi vasul provenind din Cpl. 2/2005 (6). 
 

Restored pots discovered in dwelling no. 1 (1-5, 7) and the pot found in Cpl. 2/2005 (6). 
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Planşa VIII.   Ceramică fragmentară descoperită în locuinţa 1. 
 

Fragmentary pottery discovered in dwelling no. 1. 
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Planşa IX.   Imagini aeriene din anul 2015 şi detalii cu locuinţa 2 (fotografii realizate cu drona de O. Negrea). 
 

Aerial images taken in 2015 and details of dwelling no. 2 (photographs taken with a drone by O. Negrea). 
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Planşa X.   Locuinţa 2: detalii cu ceramică in situ. 
 

Dwelling no. 2: details of in situ pottery. 



La hotarul nordic al culturii Gumelniţa - aşezarea de la Urlaţi (jud. Prahova) 259

 
 
Planşa XI.   Locuinţa 2: detalii cu ceramică in situ (1-2, 4-7); greutate din lut (3); groapa B din 
locuinţă cu vase sparte şi râşniţă din piatră (7). 
 

Dwelling 2: details of in situ pottery (1-2, 4-7); clay weight (3); pit (B) found inside the dwelling, with 
broken pottery and a grinding stone (7). 
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Planşa XII.   Locuinţa 2: detalii cu vase in situ (1-6); groapa A din locuinţă şi cu vasele in situ (6-8). 
 

Dwelling no. 2: details of in situ pots (1-6); pit (A) found inside the dwelling and in situ pots (6-8). 
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Planşa XIII.   Planul locuinţei 2 (a), profil stratigrafic (b) şi inventarul ceramic descoperit. 
 

Plan of dwelling no. 2 (a), stratigraphic baulk (b) and the unearthed ceramic inventory. 
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Planşa XIV.   Ceramică descoperită în locuinţa 2. 
 

Pottery found in dwelling no. 2. 
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Planşa XV.   Ceramică din locuinţa 2 (1-7); vase suport descoperite în strat (8). 
 

Pottery found in dwelling no. 2 (1-7); pot stands found in the archaeological layer (8). 
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Planşa XVI.   Vase de provizii descoperite în locuinţa 2. 
 

Storage pots found in dwelling no. 2. 
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Planşa XVII.   Ceramică descoperită în locuinţa 2. 
 

Pottery found in dwelling no.2. 
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Planşa XVIII.   Ceramică descoperită în locuinţa 2. 
 

Pottery found in dwelling no.2 
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Planşa XIX.   Ceramică de tradiţie Stoicani-Aldeni descoperită în locuinţa 2 (1-6), locuinţa 1 (11), strat (7-10). 
 

Pottery of the Stoicani-Aldeni tradition found in dwelling no. 2 (1-6), dwelling no. 1 (11), the 
archaeological layer (7-10). 
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Planşa XX.   Vase de provizii provenind din locuinţa 2. 
 

Storage pots found in dwelling no. 2. 
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Planşa XXI.   Nuclee din silex descoperite în aşezare (1, 3-4), locuinţa 2 (2) sau în apropierea acesteia (5). 
 

Flint cores found within the settlement (1, 3-4), inside dwelling no. 2 (2) or in the nearby area (5). 
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Planşa XXII.   Nucleu şi fragmente din silex descoperite grupate în stratul arheologic (fără complex). 

 

Flint core and flint fragments found together in the archaeological layer (not within a feature). 
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Planşa XXIII.   ‘Depozitul’ din piese de silex numărul 2 descoperit în apropierea locuinţei 2 (1); 
‘depozitul’ 3 din locuinţa 1 (2) şi grattoir aflat în apropiere (4); nucleu din silex şi resturi cioplite 
descoperite grupate în stratul arheologic (fără complex) (3). 
 

‘Deposition’ no. 2 of flint items found nearby dwelling no. 2 (1); ‘deposition’ no. 3 from dwelling no. 1 
(2) and grattoir found nearby (4); flint core and knapping debitage found together in the 
archaeological layer (not within a feature) (3). 
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Planşa XXIV.   ‘Depozitul’ din piese de silex numărul 3 descoperit în locuinţa 1 (1, 4) şi nucleu aflat 
în apropiere (2); ‘depozitul’ din piese de silex numărul 4 aflat la nord de locuinţa 1 (3). 
 

Flint ‘deposition’ no. 3 found inside dwelling no. 1 (1, 4) and a flint core found nearby (2); flint 
‘deposition’ no. 4 found north of dwelling no. 1 (3). 
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Planşa XXV.   Unelte din silex descoperite în aşezarea Gumelniţa de la Urlaţi. 
 

Flint tools found in the Gumelniţa settlement from Urlaţi. 
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Planşa XXVI.   Greutăţi din lut descoperite în locuinţa 2 (1-2), piese din os (3-4), lut (5-6), piatră (7-
8) provenind din aşezare. 
 

Clay weights found inside dwelling no. 2 (1-2), bone (3-4), clay (5-6), stone items (7-8) found within 
the settlement. 
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Planşa XXVII.   Reprezentări antropomorfe din lut descoperite la Urlaţi. 
 

Anthropomorphic clay representations found at Urlaţi. 
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Planşa XXVIII.   Reprezentări zoomorfe din lut descoperite la Urlaţi (1-5), Seciu (6-7), Mălăieştii de Jos (8). 
 

Zoomorphic clay representations found at Urlaţi (1-5), Seciu (6-7), Mălăieştii de Jos (8). 
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Planşa XXIX.   Complexe arheologice de tip gropi descoperite la Urlaţi: Cpl. 3/2013 (1-2), Cpl. 4/2005 (3); 
Cpl. 3/2004 (4). 
 

Pit-type archaeological features found at Urlaţi: Cpl. 3/2013 (1-2), Cpl. 4/2005 (3); Cpl. 3/2004 (4). 
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Planşa XXX.   Planuri directoare de tragere, fila Urlaţi, cu detaliu poziţionare grind/sit arheologic la 
sfârşitul secolului al XIX-lea, scara 1:20000 (1-2); fotografii cu situri Gumelniţa din bazinul râului 
Cricovul Sărat: a. Iordăcheanu, b. Colceag, c. Magula, d. Urlaţi şi amplasarea lor pe un suport 
topografic din anul 1978, scara 1:25000 (3). 
 

Artillery map, Urlaţi sheet, detail of the position of the ridge/archaeological site at the end of the XIXth 
century, 1:20 000 (1-2); images of Gumelniţa sites from the Cricovul Sărat river basin: a. Iordăcheanu, 
b. Colceag, c. Magula, d. Urlaţi and their position on a topographic survey from 1978, 1:25 000 (3). 


