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CONTRIBUȚII PRIVIND CUNOAȘTEREA EVOLUȚIEI 
COMUNITĂȚILOR BOIAN DE PE CURSUL INFERIOR AL 

RÂULUI IALOMIȚA 

IOAN CERNĂU, CĂTĂLINA CERNEA, GHEORGHE MATEI 

Cuvinte cheie: cercetare de suprafață; cultura Boian; faza Giulești; râul 
Ialomița; ceramică; industrie litică

Rezumat. Cercetările de teren efectuate în ultimul deceniu pe cursul 
inferior al râului Ialomița au contribuit la completarea repertoriului arheologic al 
județului. Unul dintre rezultatele acestei activități l-a constituit identificarea unui 
punct arheologic localizat pe terasa înaltă a Ialomiței, la aproximativ 200m vest 
de localitatea Buești, pe traseul drumului DJ201 din jud. Ialomița. 

Cele mai numeroase vestigii descoperite aici atestă locuirea zonei la 
nivelul neoliticului de către o comunitate Boian-Giulești. 

Până în prezent, la Buești nu au fost întreprinse cercetări arheologice, 
materialele arheologice descoperite aici fiind recuperate în urma evaluărilor de 
teren.  

În rândurile acestui articol ne propunem prezentarea situației actuale a 
sitului, precum și a analizei primare a artefactelor recuperate. 



SOME CONTRIBUTIONS TO THE ASSESSMENT  
OF BOIAN COMMUNITIES EVOLUTION ON  

THE LOWER IALOMIȚA RIVER 

IOAN CERNĂU, CĂTĂLINA CERNEA, GHEORGHE MATEI 

Keywords: archaeological survey; Boian culture; Giulesti 
phase; Ialomita river; ceramics; lithic industry 

Abstract. The field research carried out over the last decade on Lower 
Ialomita River contributed to the completion of the archaeological repertoire of 
the county. One of the results of this activity is the identification of an 
archaeological point located on the Ialomita high terrace, about 200m west of 
Bueşti village, Ialomiţa County, on the DJ201 road. 

The majority of the artifacts found here attest the inhabitation of the 
area, in Neolithic, by a Boian-Giulesti community. 

Until now, archaeological research has not been carried out in Bueşti, 
the archaeological materials found here being recovered following field 
assessments.  

In this article we present the current situation of the site, as well as the 
primary analysis of the recovered artifacts. 



DESPRE UNELE DESCOPERIRI MONETARE DIN 
ÎMPREJURIMILE FORTIFICAŢIEI ELENISTICE DE LA 

ALBEŞTI (COM. ALBEŞTI, JUD. CONSTANŢA) 

GABRIEL M. TALMAŢCHI (CONSTANȚA – ROMÂNIA) 

Cuvinte cheie: semne monetare; descoperiri monetare; monetărie; 
fortificație; Histria; Callatis; Pontul Euxin; secolele VI-I a.Chr. 

Rezumat. Amplificarea activităților de profil desfășurate de autoritățile 
specializate în protecția bunurilor de patrimoniu național mobil a adus în atenția 
lumii arheologice numeroase piese antice de valoare pentru istoria națională. Cu 
diverse prilejuri oferite de efectuarea a numeroase expertize realizate la 
solicitarea organelor de resort, au ajuns sub atenta noastră cercetare un număr 
important de descoperiri dobrogene. Acestea se înscriu în tematica personală de 
studiu privind circulația și prezența monetară în spațiul pontic preroman. Am 
ales pentru articolul de față 50 de semne monetare și monede din metal comun 
care au fost descoperite nu departe de localitatea administrativă Albești și de 
fortificația greacă elenistică din apropiere. Din datele existente, ele au fost 
descoperite în mod ilegal, fie prin săpături neautorizate, fie prin folosirea 
detectoarelor de metal. Informațiile inedite oferite de aceste descoperiri (semne 
monetare și monede cu roata”) ajută la înmulțirea și consolidarea datelor care 
indică prezența unui punct comercial histrian în zonă (punctul „La Pădure”) 
înaintea implicării doriene de profunzime și penetrația numerarului de bronz 
venit dinspre Histria, Olbia, Tyras, Dionysopolis și Sinope prin mobilitatea 
persoanelor pontice. Nu în ultimul rând monedele de bronz bătute pentru regii 
macedoneni Filip al II-lea și Alexandru cel Mare întregesc catalogul prezent. 



ON SOME MONETARY DISCOVERIES AROUND THE 
HELLENISTIC FORTIFICATION FROM ALBEȘTI  

(ALBEȘTI TOWNSHIP, CONSTANȚA COUNTY) 

GABRIEL M. TALMAŢCHI (CONSTANȚA – ROMÂNIA) 

Keywords: monetary signs; monetary discoveries; mint; 
fortification; Histria; Callatis; Pontus Euxinus; 6th-1st centuries B.C. 

Abstract. The amplification of the specialized activities carried out by 
the authorities specialized in the protection of the moveable national patrimony 
has brought to the attention of the archaeological world many ancient pieces of 
value for the national history. With various opportunities offered by many 
expertise works carried out at the request of the competent authorities, a number 
of important Dobrudjan discoveries got under our attention. These are included 
in the personal study theme on circulation and monetary presence in the pre-
Roman Pontic space. For the present paper, we have chosen 50 monetary signs 
and coins of common metal that were discovered not far from the administrative 
town of Albeşti and the Greek Hellenistic fortification nearby. From the existing 
data, they were illegally discovered, either by unauthorized digging or by using 
metal detectors. The unprecedented information provided by these discoveries 
(monetary signs and coins “with wheel”) helps multiplying and consolidating the 
data which indicate the presence of a Histrian commercial point in the area 
(point “La Pădure”) before a deeper Dorian involvement and the penetration of 
the bronze coins coming from Histria, Olbia, Tyras, Dionysopolis and Sinope 
through the mobility of the Pontic population. Last but not least, bronze coins 
minted for the Macedonian kings Philip II and Alexander the Great complete the 
present catalog. The present monetary discoveries complete the general picture 
of the monetary circulation in the Albeşti township (Constanţa County) during 
the pre-Roman period. 



PRACTICI FUNERARE DIN PERIOADA LA TÈNE  
ÎN ESTUL UNGARIEI1 

KATALIN ALMÁSSY (UNGARIA) 

Cuvinte-cheie: Bazinul carpatic; Marea Câmpie Panonică; ritualuri 
funerare (înhumare, incinerație, morminte de urnă); coabitarea sciților și a 
populațiilor celtice 

Rezumat. În studiul de față, vom discuta practicile funerare ale 
Bazinului Carpatic de la est de Dunăre în epoca La Tène. Studiul nostru se 
bazează pe materiale publicate despre cimitire La Tène identificate pe teritoriul 
Ungariei actuale.  

Primul pas al lucrării a fost catalogarea siturilor. Lista siturilor 
demonstrează faptul că până și acest teritoriu relativ redus ca întindere are părți 
studiate mai aprofundat sau mai superficial. În timp ce avem la dispoziție câteva 
săpături moderne și de întindere din munții din nordul Ungariei (Mátraszőlős, 
Ludas, Besenyőtelek, Radostyán, Kistokaj, Muhi, Bodroghalom), cunoaștem 
mult mai puține situri în partea mai extinsă a Câmpiei Panonice (Jászberény, 
Orosháza, Szőreg), și, în multe cazuri, materialele acestora nu au fost publicate 
(Gyoma–Egei halom, Csárdaszállás, Békéssámson–Erdőháti halom). Lipsa 
publicării este o problemă generală. Părți inportante și noi ale unor cimitire fie 
nu au fost publicate, fie au fost publicate parțial (de exemplu, Arnót, 
Császárszállás, Hejőpapi). 

Este important să precizăm că, în epoca La Tène, în teritoriul în discuție 
exista o populație mai mult sau mai puțin mixtă. Diferite grupuri celtice, care au 
adus cu ele cultura La Tène, au întâlnit aici populația Epocii medii a Fierului, și 
aceasta constând, la rândul său, din diferite grupuri etnice. Acest fapt explică 
obiceiurile funerare extrem de variate ale perioadei analizate. Practic, s-au 
întâlnit toate tipurile de ritualuri (decedatul întins sau ghemuit, cenușă în urne 
sau împrăștiată în groapă). În același timp, pot fi configurate câteva tendințe. 
Obiceiul incinerației fără urnă domină în mod evident cimitirele din regiunile 
nordice. Unele înhumări de aici conțin tipuri de obiecte relativ timpurii, dar 



există și unele care conțin materiale mai târzii. Cumva spre sud, cimitirele de la 
Jászberény, Körösszegapáti (sau cel de la Pișcolt, folosit ca termen de 
comparație), indică un caracter diferit: numărul decedaților aflați în poziție 
întinsă este mult mai ridicat. În același timp, în Orosháza, la sud, mormintele 
care aparțin în mod evident perioadei La Tène sunt, din nou, exclusiv de 
incinerație. Acest grup de incinerație de la Orosháza poate aparține unui val de 
nou-veniți de la finalul perioadei LTB1 și începutul LTC1. Asemenea grupuri de 
incinerație pot fi observate în câteva puncte ale zonei analizate. 

Un aspect important al analizei practicilor funerare îl constituie impactul 
reciproc produs de populația autohtonă și cea nou-venită. În materialul studiat, 
îngroparea în pozție ghemuită, mormintele cu urne, plasarea unor pietre de 
moară sau măcinare în mormânt sau utilizarea rotiței fusului din ceramică pot 
face parte din tradiția Epocii medii a Fierului. Există câteva tipuri de ceramică, 
acestea putând, oarecum, demonstra legăturile dintre cele două populații.  



THE FUNERARY PRACTICES OF THE LA TÈNE PERIOD  
IN EASTERN HUNGARY 

KATALIN ALMÁSSY (HUNGARY) 

Keywords: Carpathian Basin; Great Hungarian Plain; funerary rite 
(inhumation, cremation, urn-graves); cohabitation of Scythian and Celtic Age 
populations 

Abstract. In the present study, I discuss the funerary practices of the 
Carpathian Basin’s part east of the Danube in the La Tène Age. My study is 
based on published materials of LT cemeteries found on the territory of present-
day Hungary.  

The first step of my work was to cataloguise the sites. The site list shows 
that even this relatively small territory has better and worse studied parts. While 
we have at our disposal several modern and large excavations from the North 
Hungarian Mountains (Mátraszőlős, Ludas, Besenyőtelek, Radostyán, Kistokaj, 
Muhi, Bodroghalom), we know much less sites in the larger part of the Great 
Hungarian Plain (Jászberény, Orosháza, Szőreg), and in many cases their 
material has not been published (Gyoma–Egei halom, Csárdaszállás, 
Békéssámson–Erdőháti halom). Lack of publishing is a general problem. New 
important parts of cemeteries were not or only partly published (eg. Arnót, 
Császárszállás, Hejőpapi). 

It is important to make it clear, that in the LT Age a more or less mixed 
population existed on the territory in question. Different Celtic groups bringing 
LT culture with them, met here the population of the Middle Iron Age that in 
itself consisted of different ethnic groups. This explains the extremely varied 
burial customs of the examined period. Practically all kinds of rites (dead in 
stretched out or contracted position, ashes in urns or dispersed in the grave-pit) 
were met. At the same time, some tendencies still can be outlined. The custom of 
unurned cremation clearly dominates the cemeteries of the northern regions. 
Some of inhumations here contain relatively early types of objects, but there are 
some with later material as well. Somewhat to the south, the cemeteries of 



Jászberény, Körösszegapáti (or the one from Pişcolt used as a comparison), 
show different character: number of stretched out corpses is much higher. At the 
same time, in Orosháza, in the south, graves certainly belonging to LT Age are 
again only cremations. This cremating group of Orosháza may belong to a wave 
of newcomers at the very end of LTB2 and beginning of LTC1 period. Such 
cremating groups we can observe at several points in the examined area. 

An important task of the funerary customs’ analysis is the examination 
of mutual impacts produced by the autochthonous population and that of the 
newcomers. In the material under study, burial in contracted position, urn-
graves, the placing of pieces of mill or grinding stones into the grave or use of 
ceramic spindle whorls can be the tradition of the Middle Iron Age. There are 
several pottery types that in some way show the connections between the two 
populations. 



TELEDETECȚIE ȘI ARHEOLOGIE MONTANĂ ÎN  
CARPAȚII DE CURBURĂ. FORTIFICAȚIILE  

DE LA VÂRFUL LUI CRAI 

DAN ȘTEFAN, MAGDALENA ȘTEFAN 
(BUCUREȘTI - ROMÂNIA) 

Cuvinte cheie: arheologia Primului Război Mondial; arheologie 
militară; arheologie montană; UAV; castre romane de marș; războaiele daco-
romane 

Rezumat: Lucrarea prezintă documentațiile fotogrammetrice și 
topografice realizate în urma unor studii de teledetecție  și observație aeriană de 
la joasă altitudine, pentru o serie de structuri antropice, identificate la altitudini 
de peste 1300 m, pe traseul unuia dintre cele mai importante drumuri ce leagă, 
prin traversarea munților, Transilvania și Europa Centrală de Dunăre și zona 
pontică – Drumul prin Pasul Tătarului/Buzăului. Unele dintre aceste lucrări de 
pământ sunt interpretate ca reprezentând fortificații din Primul Război Mondial, 
în timp ce pentru altele se discută ipoteza considerării lor drept castre romane 
temporare, pe baza analogiilor de plan și morfometrie. O astfel de datare ar 
susține ideea folosirii coridorului montan amintit ca drum militar în timpul 
războaielor daco-romane de la începutul secolului II p. Chr. 



REMOTE-SENSING FOR MOUNTAIN ARCHAEOLOGY IN THE 
CURVATURE CARPATHIANS. THE FORTIFICATIONS  

AROUND CRAI’S PEAK 

DAN ȘTEFAN, MAGDALENA ȘTEFAN 
(BUCHAREST - ROMANIA) 

Keywords: WW1 archaeology; military archaeology; mountain 
archaeology; UAV; Roman marching camps; Roman-Dacian Wars 

Abstract: The study is documenting, by means of remote sensing and 
aerial reconnaissance, a series of earthworks identified at over 1300 m altitude, 
along one of the most important routes linking, through mountain passage, 
Transylvania and Central Europe with the Danube and Black Sea – the Road 
through Tatar’s Pass/Tabla Buții/Buzău Pass. It is inferred that some of these 
earthworks belong to a First World War battlefield, while for others a hypothesis 
is discussed, with reference to their resemblance, by layout and morphometric 
features, to Roman marching camps, possibility that might allude to a mountain 
military route which could have been used during the Roman-Dacian Wars of 
the early 2nd century AD. 



EVALUAREA RESURSELOR ANIMALE UTILIZATE ÎN 
CETATEA GETO-DACICĂ DE LA PISCUL CRĂSANI  

(JUD. IALOMIȚA), SECOLE II-I Î.HR.:  
NOI DATE ARHEOZOOLOGICE 

SIMINA MARGARETA STANC, ALEXANDRA CABAT,  
DANIEL MALAXA (IAȘI – ROMÂNIA) 

VALERIU SÎRBU (BUCUREȘTI – ROMÂNIA) 
LUMINIȚA BEJENARU (IAȘI – ROMÂNIA) 

Cuvinte cheie: centru rezidențial geto-dacic; paleoeconomie; 
arheozoologie; creșterea animalelor; vânătoare 

Rezumat. Situl arheologic de la Piscul Crăsani este cercetat de circa un 
secol și jumătate. Începând cu 1870, Cezar Bolliac l-a trimis pe D. Butculescu să 
facă săpături în acest loc, rezultatele fiind prezentate publicului larg. Cercetări 
arheologice profesioniste au fost făcute după anii 1920, când, în 1923, Ioan 
Andrieșescu, la cererea lui Vasile Pârvan, a efectuat săpături în acest sit, urmate 
de publicarea imediată a rezultatelor, rezultând una dintre primele monografii 
științifice valoroase din România. 

Rezultatele săpăturilor efectuate la Piscul Crăsani au fost, de asemenea, 
o bază documentară serioasă pentru Getica lui Vasile Pârvan (1926, p. 173-219).
După această perioadă, timp de câteva decenii, situl a intrat într-o fază de 
obscuritate, în care au fost publicate numai câteva descoperiri sau informații. 
Săpătura sistematică a fost reluată în 1969, ea fiind continuată, cu puține 
întreruperi, până în 1987, iar mai târziu începând cu anul 20111. Deși rezultatele 
cercetărilor arheologice au fost notabile, nu există încă o publicație monografică 
a sitului. Niculae Conovici a publicat câteva studii valoroase privind anumite 
categorii de materiale, cum ar fi figurinele antropomorfe, bolurile decorate în 
relief, monedele și materiale cu semnificație culturală. 

Primele studii arheozoologice pentru acest sit au fost realizate de M. Şt. 
Udrescu, care a publicat în anul 1985 date privind creşterea animalelor şi 
vânătoarea.  

Eșantioanele arheozoologice colectate din dava de la Crăsanii de Jos-
Piscul Crăsani (jud. Ialomița), în cursul campaniilor arheologice din anii 2011-



2013, conțin resturi faunistice, provenind în principal de la mamifere, dar și de la 
moluște, pești și păsări. Dintre mamifere, ponderea cea mai ridicată o au speciile 
domestice: Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Sus domesticus, Equus 
caballus, Canis familiaris. Proporția cea mai ridicată o are bovina domestică, 
urmată de oaie/capră și porc. Mamiferele sălbatice au o reprezentare mai redusă 
în eșantion, fiind identificate patru specii, atât de pădure cât și de lizieră: Cervus 
elaphus, Sus scrofa, Capreolus capreolus și Lepus europaeus; cerbul și mistrețul 
au ponderea cea mai mare în cadrul grupului de mamifere sălbatice.   



EVALUATION OF THE ANIMAL RESOURCES USED IN THE 
GETO-DACIAN FORTRESS AT PISCUL CRĂSANI  

(IALOMIŢA COUNTY), 2nd-1st CENTURIES BC:  
NEW ARCHAEOZOOLOGICAL DATA 

SIMINA MARGARETA STANC, ALEXANDRA CABAT,  
DANIEL MALAXA (JASSY – ROMANIA) 

VALERIU SÎRBU (BUCHAREST – ROMANIA) 
LUMINIȚA BEJENARU (JASSY – ROMANIA) 

Keywords: Geto-Dacian residential center; paleoeconomy; 
archaeozoology; animal husbandry, hunting 

Abstract. Piscul Crăsani site is being researched for a century and a 
half. Since 1870 Cezar Bolliac sent D. Butculescu to make excavations in this 
place, the results being noticed to the general public. Professional archaeological 
investigations were made only after 1920’s when, in 1923, Ioan Andrieşescu at 
the request of Vasile Pârvan undertook excavations in this site, led by immediate 
publication of results, which was one of the first valuable scientific monographs 
from Romania.   

The results of the excavations made at Piscul Crăsani were also a serious 
documentary base for Vasile Pârvan’s Getica (1926, p. 173-219). After this 
period, for several decades the site entered in an obscurity phase in which only 
some discoveries or information were published. Systematic excavation was 
restarted in 1969 being continued with few interruptions until 1987, and later 
from 20111. Although the results of the archaeological excavations were notable 
there is still no monographic publication of the site. Niculae Conovici published 
several valuable studies concerning certain categories of materials, such as 
anthropomorphic figurines, relief decorated bowls, coins and materials with 
cultural significance. 

The first archaeological studies for this site were made by M. Şt. 
Udrescu, who published data on animal husbandry and hunting in 1985. 

The archaeozoological samples collected from Crăsanii de Jos-Piscul 
Crăsani site during the archaeological campaigns in the period 2011-2013 
contain faunal remains, mainly from mammals, but also from molluscs, fish and 
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birds. Among the mammals, the domestics have the largest proportion; the 
identified domestic species are: Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Sus 
domesticus, Equus caballus, Canis familiaris. The highest proportion belongs to 
the cattle, followed by sheep/goat and pig. Wild mammals are not very well 
represented in the sample; four species were identified: Cervus elaphus, Sus 
scrofa, Capreolus capreolus and Lepus europaeus; the red deer and wild boar 
have the largest frequency in the wild mammal group. 



ÎNCEPUTURILE ARHEOLOGIEI ROMÂNEȘTI 
ȘI UN ECOU LA BRĂILA AL DESCOPERIRII  

TEZAURULUI DE LA PIETROASA 

COSTIN CROITORU (BRĂILA - ROMÂNIA) 

Cuvinte cheie: Alexandru Odobescu; Tezaurul de la Pietroasele; Brăila; 
Constantin Mănescu  

Rezumat. Anul 2017 a fost încărcat de ample semnificaţii pentru știința 
arheologică românească întrucât a marcat împlinirea 180 de ani de la 
descoperirea tezaurului de la Pietroasa (1837), a 150 de ani de la Expoziția de la 
Paris (1867) și a 140 de ani de la înființarea catedrei și apariția primului curs de 
arheologie (1877), datorat eminentului om de cultură Alexandru Odobescu. 
Elementul comun al acestor etape îl constituie așadar tezaurul de la Pietroasa 
căruia, la peste opt decenii de la descoperire, i s-a dedicat o broșură tipărită la 
Brăila, de către comandorul Constantin Mănescu. Reedităm așadar acest text, ca 
o modestă contribuţie relativă la un moment semnificativ din zorii arheologiei
românești. 



THE BEGINNINGS OF ROMANIAN ARCHAEOLOGY.  
AN ECHO IN BRAILA OF THE DISCOVERY  

OF PIETROASA TREASURE 

COSTIN CROITORU (BRAILA - ROMANIA) 

Cuvinte cheie: Alexandru Odobescu; Pietroasa Treasure; Brăila; 
Constantin Mănescu  

Abstract: 2017 was a significant year for Romanian archaeology, as it 
represented the anniversary of 180 years since the finding of Pietroasele 
Treasure (1837), 150 years since the Paris Exposition (1867), and 140 since the 
foundation of the department and of the first course in archaeology (1877), the 
merit of the renowned man of culture Alexandru Odobescu. The common 
denominator of these stages is the Pietroasele Treasure, which was dedicated, 
eighty years since its discovery, a brochure printed in Braila by Commander 
Constantin Mănescu. We will, therefore, reedit this text, as a humble 
contribution to a significant moment from the dawns of Romanian archaeology. 



SARAGELELE – O CATEGORIE DE SLUJITORI DOMNEŞTI DIN 
ŢARA ROMÂNEASCĂ ŞI MOLDOVA MAI PUŢIN CUNOSCUTĂ 

(SECOLELE XVII-XVIII) 

CLAUDIU NEAGOE (PITEŞTI – ROMÂNIA) 

Cuvinte cheie: Armata otomană; trupe neregulate de cavalerie; mercenari 
turci; saragele; Ţara Românească; Moldova 

Rezumat. În timpul războiului cu habsburgii, purtat între 1593-1606, 
otomanii au folosit și o nouă categorie militară, cunoscută sub numele turcesc de 
sarica sau sariğa, după culoarea galben a steagurilor și veșmintele purtate de 
aceștia. A fost vorba de trupe mercenare auxiliare, recrutate de otomani din 
rândul elementelor etnice balcanice convertite în religie musulmană. Acestea 
apar și în Țările Române, mai întâi în Valahia (1631), apoi în Moldova (1686). 
Pe baza documentelor istorice și a surselor narative din secolele XVII-XVIII, 
vom încerca să creionăm, în cuprinsul acestui acest articol, imaginea, 
organizarea și atribuțiile acestor mercenari turci din oştile româneşti, precum și 
alte aspecte importante. 



LES SARAGELE – UNE CATEGORIE MOINS CONNUE 
D’EMPLOYES MILITAIRES DES VOÏVODES EN VALACHIE  

ET EN MOLDAVIE (XVII-XVIIE SIECLES) 

CLAUDIU NEAGOE (PITEŞTI – ROMANIA) 

Keywords: Ottoman army; irregular cavalry troops; 
Turkish mercenaries; Sarica; Valahia; Moldavia 

Abstract: During the war with the Habsburgs between 1593-1606, the 
Ottomans also used a new military category, known as the Turkish saric or 
sariğa, according to the yellow color of the flags and the vestments worn by 
them. It was about mercenary rides, recruited by Ottomans among ethnic Balkan 
elements converted to Muslim religion. They also appear in the Romanian 
Lands, first in Valahia (1631), and then in Moldavia (1686). Based on historical 
and narrative documents from the 17th-18th centuries, we will try to reconfigure 
in this article their staff, their organization and their attributions, as well as other 
important aspects. 



MEDALION RELIGIOS DIN SECOLUL AL XIX-LEA 
DESCOPERIT ÎN ROMAN 

GEORGE-DAN HÂNCEANU (ROMAN – ROMÂNIA) 
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Rezumat: În anul 2018 cu prilejul supravegherii arheologice efectuată 
în perimetrul destinat construirii unui complex comercial s-a descoperit un beci 
din secolul al XIX-lea. Pe treptele de acces ale beciului a fost găsit un medalion 
religios din metal comun cu urechiușa de prindere ruptă, datat în secolului al 
XIX-lea. 



RELIGIOUS XIX CENTURY MEDALLION  
DISCOVERED IN ROMAN 
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Summary. During 2018 we accomplished the archaeological survey of 
an area for building a shopping centre; on this occasion we discovered a 19th 
century cellar. On the cellar staircases was found a metallic religious medal with 
a broken clamping lug from the same period of time. 




