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Obiectivele Fazei 

Faza a IV a proiectului HiLands, desfășurată pe parcursul anului 2021, a fost una dedicată Integrării 

datelor – respectiv sintezei preliminare a celor acumulate până în prezent și conturării unor prime 

ipoteze interpretative1, testării acestor ipoteze prin cercetări punctuale în zone neexplorate2 și/sau în 

situri și peisaje arheologice de multă vreme cunoscute, dar deficitar documentate3. La fel de 

important, rezultatele obținute în urma noilor cercetări au fot comunicate la nivelul echipei și la nivelul 

cercetătorilor direct interesați (prin organizarea a două conferințe științifice dedicate4), dar și către 

public (academic ori larg), prin articole, baze de date online, expoziții muzeale5 și activități de 

popularizare în presă și social media. 

În această fază a derulării proiectului s-au comandat noi date LIDAR aeropurtat. De această dată a fost 

pus accent pe suprafețe mai mici, aflate în directă legătură cu temele de cercetare în curs (de ex. zona 

Predeal, Cetățeni, Pietroasele-Năieni, Nehoiașu, Bâsca, Cernat, Cândești, Mânăstioara). Cu ajutorul 

acestor noi colecții de date LiDAR am dorit să rezolvăm probleme punctuale legate de traseele de 

tranzit montan secundar. Accentul în acest an a fost pus, pe de o parte, pe procesarea, integrarea într-

un proiect unitar și analiza modelelor teren obținute din datele LiDAR deja înregistrate, iar pe de altă 

parte pe testarea în teren a unor puncte cheie, fie ele anomalii LiDAR de dată și origine necunoscută 

(de ex. Măguricea Branului, jud. Brașov, Tipia Ormenișului Nord), fie situri deja reperate, dar niciodată 

până acum săpate (punctele dominante de pe Valea Teleajenului ori Valea Râmnicului). Cunoștințele 

nou acumulate privind aceste puncte cheie pot fundamenta, în etapele ulterioare de cercetare, 

modelarea ipotetică a rutelor de tranzit din Pasul Rucăr Bran și pasul Buzăului, dar și a organizării 

habitatului de înălțime de aici, în special în Preistorie și Protoistorie. 

Arhiva digitală de situri reperate și cercetate în teren până acum în zona de studiu – AISEC – The 

Archaeological Index of the South-Eastern Carpathians – a fost definitivată ca instrument de lucru, 

completată cu informații la zi de fiecare membru al echipei și lansată în spațiul academic și public prin 

publicarea unui studiu de prezentare.6 Această bază de date online cu acces liber7 este, totodată, o 

interfață pentru un sistem de hărți online. Dacă fișele de sit și imaginile LIDAR corespunzătoare sunt 

deja publice, aplicația GIS este pentru moment accesibilă doar membrilor echipei prin intermediul 

site-ului web al proiectului, pe baza unui user și a unei parole. Baza de date va deveni liberă pe măsură 

 
1 E.S. Teodor, Digging the frontier, tackling the epidemics. Researches on Bran Pass (2021), 
DOI: 10.46535/ca.28.2; D. Ștefan, M.-M. Ștefan, LiDAR views of Bronze and Iron Age hill-top sites in the South-
Eastern Carpathians (2021), DOI: 10.14795/j.v8i3.661. 
2 Vezi catalogul siturilor din Anexa 1. 
3 D. Ștefan, M-M. Ștefan 2021 – LiDAR views. 
4 Sesiunea de comunicări științifice - Milenii tezaurizate. Creație și spiritualitate, ed. a XIX-a, secțiunea Cercetări 
interdisciplinare în Carpații de Curbură, realizate în cadrul proiectului  Peisaje ascunse: explorarea prin 
teledetecție și LIDAR a drumurilor, granițelor și câmpurilor de luptă din Carpații de Sud-Est (HILANDS), 5 
noiembrie 2021, Muzeul Județean Buzău; Colocviul științific Arheologia perioadei de trecere de la epoca târzie 
a fierului la epoca romană în Dacia: contacte și conflicte în secolele I-II p. Chr., 10 decembrie 2021, Muzeul 
Național al Carpaților Răsăriteni Sfântu Gheorghe. 
5 Dacii din Estul Transilvaniei; Marile Bătălii ale Primului Război Mondial. Campania 1916. Apărarea 
Bucureștiului pe crestele Carpaților de Curbură;  
6 V. Sîrbu, D. Ștefan, M.-M. Ștefan, E.S. Teodor, I. Cândea, A. Popa, D. Măndescu, S. Matei, L. Savu, R. 
Munteanu, D. Buzea, V. Kavruk, C. Croitoru, S. Pandrea, C. Șuteu, B. Ciupercă, D. Garvăn, A. Vîlcu, T. 
Isvoranu, Unhiding forested landscapes. The Archaeological Index of South-Eastern Carpathians, (2021) DOI: 
10.14795/j.v8i2.631.  
7 https://hilands.net4u.ro/index.php/aisec 
 

https://www.academia.edu/61863681/Digging_the_frontier_tackling_the_epidemics_Researches_on_Bran_Pass
https://www.academia.edu/59755185/LiDAR_Views_of_Bronze_and_Iron_Age_Hill_Top_Sites_in_the_South_Eastern_Carpathians
https://www.academia.edu/59755185/LiDAR_Views_of_Bronze_and_Iron_Age_Hill_Top_Sites_in_the_South_Eastern_Carpathians
https://www.dcnews.ro/prc-e2prc-80prc-9edacii-din-estul-transilvanieiprc-e2prc-80prc-9d--la-palatul-sutu_845739.html
https://muzeulbucurestiului.ro/15651-2/
https://muzeulbucurestiului.ro/15651-2/
https://www.academia.edu/50332744/Unhiding_Forested_Landscapes_The_Archaeological_Index_of_South_Eastern_Carpathians
https://hilands.net4u.ro/index.php/aisec
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ce siturile nou reperate vor fi înregistrate în RAN, un proces la care membrii echipei HiLands contribuie 

prin realizarea de fișe de sit. Astfel, descoperirile arheologice din proiectul HiLands sunt integrate într-

un sistem GIS unitar, bază pentru analizele de distribuție spațială din faza finală a proiectului. S-a 

reușit, totodată, finalizarea procesării datelor LiDAR achiziționate până în acest moment, precum și 

asamblarea lor într-o platformă unică. În acest fel, s-a facilitat în mod considerabil identificarea 

anomaliilor de posibilă origine antropică, a vestigiilor propriu-zise ale drumurilor vechi pe întreaga lor 

lungime, de pe un versant pe altul (modelare geospațială și analiza rutelor majore de tranzit și a 

modelelor de ocupare a terenului în zona montană), dar și asamblarea unor modele de utilizare a 

terenului structurate cronologic. 

Abordarea generală și structura componentelor 

cercetării 

Având în vedere scara amplă a cercetării (spațială, temporală, fonduri, perioadă, echipă), HiLands a 

fost abordat din prisma unui program de cercetare ce permite urmărirea a mai mult de un singur 

subiect de interes. Prin urmare, oportunitățile au fost valorificate astfel încât să permită progrese pe 

o varietate de subteme specifice, ramificate din tema principală implicată (coridoare de tranzit, 

drumuri vechi, arheologie montană, arheologia câmpurilor de bătălie). Fiecare membru al echipei 

HiLands, sau, mai des, grupuri de cercetători din cadrul echipei împreună cu colaboratorii externi ai 

acestora, au identificat și propus subiecte de investigație urmărite pe parcursul fiecărui an din 

proiectul HiLands, în spiritul obiectivelor sale culturale și tehnologice. Cele mai multe dintre aceste 

teme au fost multi-anuale (acestea urmând să depășească cadrul temporal al proiectului HiLands). În 

acest fel, s-au putut explora simultan mai multe tematici și domenii, prin sprijinirea formării unor 

echipe care au acționat cu un grad ridicat de independență. Pe baza cunoștințelor și expertizei 

individuale specifice (geografice, cronologice, culturale), aceste echipe au reușit să acopere o varietate 

mai mare de subiecte și să călătorească mai mult pe teren decât dacă ar fi acționat doar ca o singură 

unitate. În felul acesta a devenit posibilă și abordarea unor teme sintetice, de mai mare întindere 

geografică, complexitate culturală sau tehnologică. 

Temele de cercetare urmărite la nivelul anului 2021 au fost următoarele: 

TEME DEFINITE PE CRITERII CULTURALE, CRONOLOGICE ȘI METODOLOGICE 

1. Identificarea elementelor care definesc siturile din cadrul așezărilor de tip Ariușd aflate în sud-

estul și estul Transilvaniei, raportate la complexul cultural Cucuteni-Ariușd-Tripolje, care a evoluat 

și s-a extins în zona extracarpatică a Carpaților Răsăriteni (D. Buzea). 

2. Contacte, legături, schimburi în neo-eneolitic la Curbura Carpaţilor (D. Garvăn). 

3. Situri fortificate din eneolitic și epoca bronzului în sud-estul Transilvaniei (V. Kavruk). 

4. Epoca bronzului în Subcarpaţii Curburii - dinamica locuirilor umane de pe Masivul Istriţa (R. 

Munteanu). 

5. Contacte culturale între sud-estul Transilvaniei  şi zona extracarpatică pe parcursul bronzului 

timpuriu şi mijlociu (V. Kavruk, R. Munteanu). 

6. Interacțiunile culturale transmontane din mil. V – II a. Chr. în Carpații Sud-Estici, Subcarpații 

Moldovei, Curburii și Transilvaniei (V. Kavruk). 

7. Defileul Oltului din Munții Perșani în epoca bronzului și epoca fierului (D. Ștefan, M.-M. Ștefan, V. 

Sîrbu, L. Popa). 
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8. Valea Teleajenului în a doua epocă a fierului - importantă cale de comunicație între Muntenia și 

sud-estul Transilvaniei. Cercetări arheologice (V. Sîrbu, S. Matei, B. Ciupercă, D. Măndescu, D. 

Ștefan, C. Șuteu). 

9. Depresiunile din sud-estul Transilvaniei în perioada dacică clasică (M.-M. Ștefan, D. Ștefan). 

10. Limes Transalutanus sectorul montan (E. Teodor). 

11. Tema „De la Angvstia la Cvmidava. Frontiera de Est a Daciei romane şi trecătorile montane din 

aria Carpaţilor de Curbură”, cu obiectiv general generarea de noi cunoștințe privind structura, 

cronologia şi funcțiile frontierelor romane din SE Transilvaniei (Al. Popa). 

12. Reconstrucția situației istorice şi culturale din zona Carpaților de Curbură pe parcursul perioadei 

de existență a Provincie romane Dacia și în secolele imediat următoare (Al. Popa). 

13. Identificarea punctelor cu tranșee / fortificații din Primul Război Mondial în zona Rucăr-Bran (E. 

Teodor, D. Măndescu). 

14. Digitalizarea peisajelor arheologice montane prin tehnici de teledetecție și geofizice (D. Ștefan, 

M.-M. Ștefan) 

15. Constituirea colecțiilor digitale de date referitoare la peisajele arheologice montante, bază pentru 

cercetările noile cercetări interdisciplinare și pentru protejarea ariilor cu potențial arheologic 

aflate în pericol (M.-M. Ștefan, D. Ștefan)  

TEME GENERALISTE LEGATE DE ARTERELE MAJORE DE COMUNICAȚII PRIVITE DIACRONIC ȘI 

INTERFERENȚE TRANSMONTANE TRANSCULTURALE 

1. Studiul drumurilor adiacente culoarului Rucăr Bran, prin Valea Dâmboviței (D. Măndescu). 

2. Trasee de drumuri antice și preistorice în zonele înalte ale jud. Argeș (D. Măndescu) 

3. Drumul Teleajenului – văzut ca principala cale de comunicații dintre partea de est a Munteniei și 

interiorul arcului carpatic, din preistorie și până în perioada medievală (B. Ciupercă, D. Ștefan. M.-

M. Ștefan) 

4. Drumul Buzăului/Drumul Brașovului – coridor strategic din preistorie și până în perioada modernă 

pentru legătura între zona Dunării de Jos și Transilvania (D. Ștefan, M.-M Ștefan). 

5. Drumul legat de Valea Râmnicului ce asigură legătura între zona Siretului și SE Transilvaniei (S. 

Matei, V. Sîrbu) 

6. Identificarea siturilor arheologice ce pot fi puse în legătură cu ieșirea nordică a drumului prin Pasul 

Buzăului (D. Ștefan, M. Ștefan, D. Buzea, A. Popa). 

7. Identificarea urmelor de habitat preistoric și antic în zonele înalte din nordul jud. Argeș (D. 

Măndescu). 

8. Analiza drumurilor și a punctelor strategice din Munții Perșani (M. Ștefan, D. Ștefan, V. Sîrbu, L. 

Savu). 

9. Analiza descoperirilor monetare din zona Carpaților de Sud-Est (A. Vîlcu, Th. Isvoranu). 

10. Explorarea siturilor arheologice ce închid coridoarele de comunicație din exteriorul Carpaților de 
Curbură și a drumurilor de legătură cu Valea Dunării (Stănică Pandrea, Costin Croitoru). 

Cele mai importante rezultate științifice obținute de 

echipa HiLands în anul IV al proiectului  - 2021 

Cercetări de teren în premieră 
Anul acesta au fost realizate primele cercetări arheologice intruzive în siturile din epoca târzie a fierului 

aflate în poziții dominante din valea Teleajenului, Gura Vitioarei Movilă (elevație 380 m) și Homorâciu 

La Cetățuie (680 m) - cunoscute din perioada interbelică, dar niciodată cercetate arheologic. Aceste 
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situri au o importanță majoră în epoca fierului pentru decodificarea drumului de legătură dintre 

Muntenia și SE Transilvaniei prin valea Teleajenului - o importantă cale de comunicație utilizată 

ulterior și de romani în timpul și după războaiele daco-romane. Tipul de sit, dinamica locuirii, 

stratigrafia și cronologia acestora erau elemente obligatorii a fi deslușite pentru o mai bună înțelegere 

a habitatului de înălțime și a traseelor de circulație trans-montane (V. Sîrbu, D. Ștefan, S. Matei, D. 

Măndescu, B. Ciupercă). 

Echipa HiLands a inițiat și primele cercetări arheologice în siturile de înălțime de la Oreavul – Cetățuia 

și Oratia – Cetățuia din județul Buzău – puncte semnificative  aflate pe Valea Râmnicului. Cele două 

situri de epoca fierului, deși cunoscute anterior, nu beneficiaseră de cercetări arheologice, astfel că 

informațiile privind dinamica locuirii și cronologia lor erau precare. Valea Râmnicului era, cel mai 

probabil, legată de Valea Siretului, dar și de SE Transilvaniei prin valea Buzăului (S. Matei, V. Sîrbu, C. 

Șuteu, R. Munteanu, D. Garvăn). Documentarea unui posibil drum de plai prin nordul județului Buzău 

spre Transilvania, prin Comandău și Covasna, rămâne un deziderat. 

În 2021 s-a reușit și verificarea prin săpătură a unei fortificații de înălțime la Măguricea Branului 

(Brașov) - o descoperire nouă, contribuție a proiectului HiLands. Pe culmea montană aflată imediat la 

vest de Castelul Bran, numită, în partea ei răsăriteană, Măguricea Branului, au fost identificate 

intervenții antropice, în zonă împădurită, cu ajutorul fișierelor LiDAR. Vizitele la fața locului, în 2019 și 

2020, au arătat că vorbim despre mai multe fortificații, dispuse pe doar 320 de m de creastă. Se 

așteaptă rezultatul probelor trimise spre datare cu radiocarbon. 

Cercetarea de la Predeal Susai (cota 1400) reprezintă, de asemenea, o premieră notabilă: este prima 

săpătură a unui arheolog român într-un sit din Primul Război Mondial, cu cooperarea detectoriștilor8 

(care descoperiseră anterior punctul), dar și prin participarea efectivă la cercetarea de teren a unui 

antropolog profesionist (A. Soficaru). Săpătura a fost dificilă din multe puncte de vedere (o pădurice 

densă de puiet de molid, altitudinea mare, o vreme dificilă, care a întreținut umiditatea în exces, dar 

în special datorită faptului că sutele de rămășițe umane nu erau în conexiune anatomică. Toate 

resturile osteologice au fost înregistrate cu roverul, având la dispoziție datele necesare pentru o 

reconstituire 3D a complexului (un adăpost militar, la nivel de grupă de infanterie). Deși o săpătură 

mică, cercetarea de la Susai presupune o colaborare interdisciplinară relativ complexă, la arheolog și 

antropolog adăugându-se cu necesitate expertiza unui specialist în muniție și echipament militar (R. 

Bolba), urmând a se adăuga un specialist în țesături și coloranți, dar și unul în piele - din ambele există 

numeroase artefacte (E. Teodor). 

În 2021 au fost demarate și primele activități de teren menite a explora și lua în evidență vestigiile 

militare ce au intrat în componența liniei de fortificații Focșani-Nămoloasa, în zona comunei Milcovul, 

proiectată din timpul războaielor ruso-austro-turce și folosită și în Primul Război Mondial (C. Croitoru, 

S. Pandrea). Mai multe cercetări sunt prevăzute aici în 2022. 

În urma unor cercetări de teren și analize ale datelor LiDAR s-au realizat documentații științifice privind 

vestigiile fostelor granițe dintre Imperiul Austro-Ungar și Regatul României din zona montană a 

județului Covasna, de la Crasna (două de tip Blockhaus, Werk A, Pichetul militar românesc) și de la 

Vama Buzăului (vechiul pichet de grăniceri, vestigiile construcțiilor celor 7 festunguri - întărituri cu 

ziduri care se construiau în jurul taberelor militare) (D. Buzea, M. Ștefan, D. Ștefan). 

 
8 Romanian Military Archeology. 
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Implementarea unor tehnologii de ultimă generație. La frontierele disciplinei 
Documentarea spațială a sitului de epocă dacică de la Valea Cătinei – Piatra Rotării (jud. Buzău) a fost 

o adevărată provocare prin natura vestigiilor (amenajări complexe realizate în stânca muntelui), prin 

inaccesibilitatea locului și prin prezența pădurii dese. Până în acest moment, situl de la Valea Cătinei 

Piatra Rotării, cercetat de o echipă condusă de V. Sîrbu, este o descoperire unicat pentru epoca fierului 

din România. Publicarea rezultatelor poate aduce o contribuție importantă la înțelegerea culturii 

dacice, în general, dar și a traseelor montane de mare înălțime ce asigurau legătura pe valea Bâscăi 

între coridoarele denumite Drumul Buzăului și Drumul Tătarului. Într-un astfel de sit, LiDAR aeropurtat 

nu ar rezolva decât morfologia generală a piscului stâncos, dar nu ar putea conduce la cartarea sau 

identificarea anomaliilor de origine antropică cauzată de intervențiile punctuale în stâncă (gropi, 

șanțuri, nivelări). Pentru documentarea sitului a fost testată, în premieră, metoda de documentare cu 

LiDAR terestru dispozitiv fix (C. Șuteu) cu georeferențiere, activitate ce a avut drept rezultat 

înregistrarea unui set de date masiv, de 8,12 miliarde de puncte, colectate din 172 de stații individuale 

de scanare. Datele sunt în faza de simplificare și clasificare, pentru a permite “înlăturarea” vegetației 

pe o primă zonă cercetată și vizualizarea în detaliu a caracteristicilor sale. A fost documentată, astfel, 

zona superioară a sitului, urmând ca în campania din 2022 să fie continuată documentarea și pe 

porțiunea sa inferioară. Volumul mare de date generat, precum și particularitățile sitului, au permis 

creionarea unei strategii de abordare cu totul particulare. Odată rezolvate problemele identificate, 

această strategie ar putea fi aplicată și altor situri complexe, greu sau imposibil de documentat în 

suprafață prin alte metode. 

În cadrul siturilor cercetate în zona Defileului Oltului din Munții Perșani s-a utilizat un echipament 

LiDAR portabil cu tehnologie SLAM, achiziționat în cadrul proiectului HiLands, pentru documentarea 

micro-reliefului de origine antropică. Acesta poate fi utilizat atât pe dronă, cât și manual, fără să 

necesite georeferențiere. Această flexibilitate este un mare avantaj în zonele împădurite, foarte greu 

accesibile. Chiar dacă doar de precizie centimetrică (3-5 cm), față de tehnologia descrisă mai sus 

(LIDAR terestru fix), care este sub-centimetrică, avantajul constă în ușurința înregistrării și prelucrării 

datelor. Pentru documentarea reliefului o precizie de 3-5 cm este mai mult decât suficientă. În cazul 

zonei Munților Perșani s-au realizat comparații metodologice între rezultatele scanărilor cu LiDAR 

portabil SLAM și cele cu LiDAR aeropurtat.  

Tot în zona Munților Perșani au fost derulate investigații geofizice cu ajutorul noului echipament GPR 

(Ground Penetrating Radar Georadar), achiziționat de MNCR, rezultatele fiind testate și calibrate 

prin sondaj arheologic. În cazul sitului Tipia Ormenișului Nord 3/Val de piatră, rezultatele au fost 

pozitive. Investigațiile geofizice, în general, reprezintă o componentă semnificativă a cercetării de 

teren în proiectul HiLands: este folosit ca un mijloc de explorare foarte eficient ce ghidează săpătura 

arheologică către situații potențial relevante. GPR completează acum suita geofizică deja disponibilă 

(magnetic, susceptibilitate și ERT 3D) cu rezultate în situații în care solurile s-au format pe calcare 

sau pe rocă solidă – ceea ce este caracteristic pentru multe dintre zonele noastre țintă. 

Lansarea online a bazei de date AISEC – The Archaeological Index of the South-Eastern 

Carpathians 
La mijlocul anului 2021 a apărut într-o revistă indexată în Web of Science studiul în limba engleză 

semnat de întreg colectivul de cercetare al proiectului, studiu ce introduce în circuitul științific AISEC 

ca instrument de lucru disponibil publicului. Această baze de date sintetizează activitățile de teren și 

verificările în derulare ale datelor LiDAR în proiectul HiLands. Până în prezent, conține referințe pentru 

125 de situri și puncte arheologice investigate, dar numărul va crește pe măsură ce cercetarea va 

avansa, inclusiv după ce proiectul HiLands se va termina în mod oficial. Pentru majoritatea dintre 
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aceste situri sunt făcute disponibile și imagini ale prelucrărilor datelor LiDAR. În acest context poate fi 

considerată un model de partajare a informațiilor în timp real. 

Identificare de noi situri 
• două necropole tumulare preistorice, un habitat sezonier preistoric, un sit din Primul Război 

Mondial, trei sectoare de drumuri vechi) în zona premontană și împădurită a județului Argeș 

(D. Măndescu). 

• fortificația de la Grohotiș (între cetățile de la Slon și cetatea de la Tabla Buții, pe sectorul de 

drum montan sudic ce trece prin Pasul Buzăului), menționată de Cezar Boliac și Maria Comșa 

ca una dintre cele două fortificații existente între Slon și Tabla Buții (cea de-a doua fiind cea 

de la Vârful lui Crai) (B. Ciupercă). 

• A fost identificate, cu ajutorul datelor LiDAR, șase noi puncte fortificate în Munții Perșani (4 

poziții dominante înconjurate de valuri și șanțuri, un turn posibil medieval și o incintă 

patrulateră cu colțuri rotunjite marcată de șanț exterior și un mic val) – identificate pe datele 

LIDAR. Această incintă are mari șanse să corespundă unui castru roman, anterior necunoscut, 

aflat pe drumul adiacent Defileului Oltului din Mții Perșani, ce asigura legătura între Limesul 

estic și cel Alutan (D. Ștefan, M. Ștefan). 

• A fost identificat, cu ajutorul datelor LiDAR, un punct înalt, fortificat consistent cu valuri și 

șanțuri, cu sistem de terase, foarte aproape de locul descoperirii celebrului Coif de la Poiana 

Coțofenești (jud. Prahova) – artefact de aur din perioada getică (a doua epocă a fierului, sec. 

IV-III a. Chr.) ce poate fi considerat una dintre cele mai emblematice descoperiri arheologice 

făcute vreodată pe teritoriul României. Această descoperire deschide calea explorării ipotezei 

existenței unui centru important de putere getic aflat la intrarea în Drumul Teleajenului. (M. 

Ștefan). 

• Tot prin analiza datelor LIDAR achiziționate în proiectul HiLands a fost identificată o fortificație 

anterior necunoscută, pe șaua de legătură spre Cetatea Zânelor de la Covasna – cel mai 

important centru de putere dacic din Depresiunea Brașov-Târgu Secuiesc. Această fortificație 

ar putea fi legată de războaiele daco-romane. În 2022 vor urma săpături. (P. Pupeză, D. Ștefan, 

D. Buzea). 

• Deși cunoscut istoric, câmpul de bătălie de la Oituz nu a făcut niciodată obiectul unei cercetări 

arheologice concrete de teren. Prin proiectul HiLands acest uriaș sit, cu mare încărcătură 

memorială și deosebită relevanță pentru istoria militară a Primului Război Mondial din Europa 

de Est, a fost complet acoperit cu date LiDAR prelucrate. În 2021 s-a derulat o importantă fază 

de identificare și marcare digitală a anomaliilor corespunzătoare tranșeelor, lucrărilor de 

fortificare și urmelor de explozii, folosind și repere memorialistice (jurnale de război) pentru 

a identifica locuri de bătălie (M. Ștefan). 

• Pe baza datelor LiDAR s-au cartat anomaliile corespunzătoare câmpurilor de bătălie din 

Primul Război Mondial din Pasul Buzăului/Tătarului și din Munții Siriu – județele Prahova, 

Buzău și Covasna (M. Ștefan). 

• A fost descoperit un mormânt sarmatic la Mărtinești – Stația de apă, jud. Vrancea. 

• A fost pus în evidență prin investigații geofizice și sondaje un complex sistem de fortificații 

circulare concentrice de dată preistorică la Nănești – Gorgan, județul Vrancea; materialele 

descoperite aici se datează în neolitic și epoca bronzului. 

Ipoteze interpretative și direcții de cercetare noi 
• O contribuție majoră a cercetărilor arheologice derulate la Oratea - Podul Dâmboviței în 

2021, este demonstrarea existenței unui drum de est, care deci intra (și ieșea) pe platoul „de 

est”, la sud-est, respectiv nord-est de platou. Acest drum, făcut inițial de romani, care trece 
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imediat pe sub turnul de supraveghere, a fost în uz o bună bucată a evului mediu, deservind 

și cetatea medievală de mai târziu. De altfel, legătura dintre cetate și drumul de vest este, 

practic, imposibilă, așa cum modelele-teren aflate la dispoziție ilustrează. Drumul de vest, 

despre care au scris toți istoricii evului mediu, cu entuziasm, nu ar fi fost util decât atunci când 

cetatea va fi ieșit din uz. Întâmplător sau nu, una dintre crucile de piatră puse de Vodă 

Brâncoveanu pentru a celebra reconstrucția drumului montan, se află exact la intersecția 

dintre drumurile de est (cel vechi) și de vest (cel nou) (E. Teodor). 

• Verificarea prin săpătură a anomaliei magnetice liniare de circa 1 km de la Olteni, com . Bodoc, 

jud. Covasna – descoperită inițial prin mijloace geofizice, şi datarea acesteia prin metoda C14 

în epoca romană, ridică problema identificării unui posibil tronson de drum ce străbătea 

valea Oltului nu doar de la sud spre nord spre Pasul Tuşnad, ci şi pe direcţia est – vest!  (Al. 

Popa, D. Buzea). 

• Prin prelucrarea tezaurului de stateri descoperit la Mărășești, jud. Vrancea, s-a propus o nouă 

interpretare a circulației aurului monetizat la nordul Dunării în secolul III a. Chr. (A. Vîlcu). 

• Circulația în epocă romană în zona Defileului Oltului din Munții Perșani nu se realiza prin 

defileu propriu-zis, ci pe drumurile de culme paralele cu defileul aflate la 5-8 km spre sud și 

nord de acesta (M. Ștefan, D. Ștefan). 

• Crucile de calcar, o caracteristică a culturii montane românești, sunt un potențial indicator 

pentru traseul unor drumuri vechi. Ele nu prezintă un interes arheologic nemijlocit, însă, în 

baza colectării datelor (geografice, istorice) din anii anteriori, se poate trage concluzia că ele 

marchează trasee comerciale vechi, fiind deci un indicator al drumurilor dispărute. Localizarea 

lor poate fi un indiciu important în găsirea unor rute vechi, încă nedocumentate. Încet-încet, 

pe măsura descoperirii unor obiective la nord de munţi, a devenit clar că ea tinde să devină o 

temă de mentalităţi şi istorie a culturii, temă care însă pare să aibă rezolvări mai degrabă tipice 

arheologiei (expertiză geologică, compoziţională, recoltare de probe din cariere de calcar, 

statistică). Prin natura subiectului şi a mijloacelor de cercetare antrenate, ea este, prin 

excelenţă, o „temă de frontieră”. Unul dintre exemplele cele mai interesante sunt crucile de 

pe teritoriul comunei Văleni-Dâmbovița, care marchează o veche rută comercială, care lega 

Târgoviște de Câmpulung, pe o rută la sud de Cetățeni (zona dificilă, probabil și rău famată). 

Descoperirea a fost oarecum întâmplătoare, pornind de la sesizarea unui toponim curios – La 

Poștă – într-o zonă aparent foarte izolată, pe coama unui deal. Un alt aspect frapant, care a 

stimulat dezvoltarea unei direcții de cercetare noi, a fost observația (datorată unui entuziast 

local, Ovidiu Popescu) că crucile de calcar, cu decorații similare cu crucile muscelene, inclusiv 

cu literă chirilică, se pot găsi, în număr relativ mare, în satele din jurul Branului. Datorită 

distanței apreciabile până la zona consacrată a pietrarilor musceleni (Albești) și a stării dificile 

a drumurilor, până spre finalul secolului al XIX-lea, se pune întrebarea firească dacă artefactele 

ardelene sunt produse local (sub influență musceleană) sau sunt importuri de la sud de 

Carpați; importuri desigur costisitoare... Oricare ar fi răspunsul la întrebare, aceste zeci de 

artefacte constituie o dovadă documentară încă neexplorată a legăturilor dintre românii de 

pe cei doi versanți ai munților. În acest scop, a fost constituit un colectiv interdisciplinar 

destinat să cerceteze un corpus comparativ de monumente, înregistrate (sau nu) în LMI. El 

este compus dintr-un geolog (Constantin Haită de la MNIR), un fizician cu acces la un aparat 

XRF (Daniela Stan de la IFIN) și un istoric al culturii românești vechi (Andreea Panait de la 

Muzeul Național al Agriculturii din Slobozia, specialist care parcurge un program doctoral în 

materia crucilor de calcar din Bărăgan). La momentul actual, datele XRF ale câtorva zeci de 

artefacte și a 10 probe din cariere) există, dar ele trebuie completate cu mai multe probe de 

carieră (încă neprelucrate, iar aspectul strict geologic este deocamdată nelucrat). Răspunsul 

la întrebarea cu originea crucilor din zona Bran este oricum mixt: o parte dintre monumente 
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au fost produse la Albești, dar o parte sunt produse locale. Rezultatele acestei direcții de 

cercetare pot fi dezvoltate într-o carte, care poate fi finalizată, probabil, în primăvara anului 

2022  (E. Teodor). 

Descoperirea și/sau valorificarea unor artefacte deosebite 
• Au fost recuperate artefacte preistorice și antice excepționale găsite întâmplător în zone 

împădurite, greu accesibile, în zona nordică a județului Argeș; au fost identificate locurile de 

descoperire a acestora și apoi cercetate în cadrul unui diagnostic arheologic intruziv (D. 

Măndescu). 

• Au fost identificate, prelucrate și introduse în circuitul științific noi descoperiri monetare 

provenind din arealul subcarpatic al județelor Buzău, Prahova și Vrancea: Tezaurul de stateri 

din sec. III a. Chr. de la Mărăsești (A. Vîlcu); Tezaurul de denari romani de la Pârscov (Th. 

Isvoranu, S. Matei); Tezaurul de drahme de Dyrrachium de la Ormeniș, jud. Brașov (cel mai 

mare descoperit până acum în Transilvania) (Th. Isvoranu, L. Savu, V. Sîrbu); Tezaurul de 

drahme de Dyrrachium de la Pruneni, jud. Buzău (Th. Isvoranu, S. Matei). 

• Analiza publicată a reprezentărilor antropomorfe și zoomorfe de la Olteni ”Cariera de nisip”, 

jud. Covasna aparținând culturii Culturii ceramicii liniare cu note muzicale (LBK) – considerați 

printre primii fermieri din Europa, a reprezentat în pas semnificativ în cunoașterea în premieră 

a celui mai mare lot de plastică descoperit până în prezent în arealul estic al acestei culturi 

răspândită din Europa Centrală și până în Ucraina (D. Buzea). 

Schimbarea perspectivei asupra unor probleme anterior cunoscute 
• Frontiera romană de secol III (Limes Transalutanus sector montan) nu prea seamănă cu nimic 

altceva, fiind o improvizaţie făcută cu mijloace foarte modeste (E. Teodor). 

• Prin descoperirile noi și cercetările de teren realizate în 2021 s-a completat imaginii generale 

a zonei arheologice Rucăr (burgus roman, drum vechi, piese arheologice deosebite 

descoperite întâmplător) (D. Măndescu). 

• Au fost clarificate aspecte esențiale ce țin de componentele sitului de la Cetățeni (traseul 

vechiului drum din zona Dâmboviței, limitele spațiale ale locuirii în a doua epocă a fierului) (D. 

Măndescu, B. Ciupercă). 

• Dintre concluziile importante ale acestui proiect s-a desprins ideea că, nu în puține situații, 

siturile eneolitice de tip Ariuşd (SE Transilvaniei), ocupă poziţii cheie în teren, acestea fiind 

folosite și în epoci mai vechi sau mai noi. Această suprapunere cultural arheologică le 

transformă într-un element reprezentativ al peisajului arheologic din acest spațiu, și în prezent 

caracterizat prin multiculturalitate, demonstrând pe de o parte vitalitatea civilizației eneolitice 

din estul Transilvaniei, dar și valoarea lor de monumente cu o identitate complexă, cu 

adevărat element de patrimoniu cultural al locului (D. Buzea). 

• În stadiul actual al cercetărilor non-invazive ale siturilor Ariușd din estul și sud-estul 
Transilvaniei, realizate la Aninoasa, com. Reci, Punctul: La şezut; Olteni, com. Bodoc, Punctul: 
În Dosul Cetății-Varmege; Comolău, comuna Reci, Punctul: Cetatea mică-Kisvar (jud. 
Covasna); Malnaş-Băi „Füvenyestető” (jud. Covasna) şi Şoimeni, comuna Păuleni-Ciuc: 
Dâmbul Cetăţii-Vardomb (jud. Harghita), sunt aduse contribuții importante privind 
planimetria siturilor, sistemul de organizare internă, sisteme defensive (șanț și val), structurile 
de locuit de mari dimensiuni și delimitarea câmpurilor de gropi (gropi ”menajere”?). Situl de 
tip Ariușd de la Aninoasa - La Șezut, jud. Covasna, a fost documentat aproape exhaustiv prin 
metoda magnetometrică și s-a observat faptul că acesta ocupă o suprafață de cel puțin 7 ha 
(mult mai mare față de ce se cunoștea în trecut că așezarea are numai 0,5 ha), în care sunt 
concentrate mai multe structuri incendiate de mari dimensiuni (probabil locuințe), zeci de 
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gropi ”menajere” și urme ale unui ”șanț” circular care delimita un spațiu central al sitului (D. 
Buzea, Al. Popa). 

• Săpătura din 2021, de la Oratea – Podu Dâmboviței, jud. Argeș, a precizat dimensiunile 

turnului roman (de sec. II) de pe marginea abruptului, precum și faptul că palisada de secol III 

are două faze (așa cum se constată, practic, pe toate obiectivele Limes Transalutanus). Acum 

este limpede că nu vorbim despre o „așezare civilă” de secol III (așa cum este numită astăzi în 

RAN), ci cu un post roman de control, la intrarea în pasul montan propriu-zis. Absența unui 

„castru” clasic, pe platoul de est, nu schimbă lucrurile foarte mult. Este însă puțin probabil ca 

romanii să nu fi observat poziția dominantă a stâncii pe care acum există cetatea medievală 

de la Oratea. Desigur, nu vom putea probabil trece de acest enunț speculativ. Este un fapt însă 

că trupele de graniță nu erau „unități combatante”, capabile să oprească atacuri de amploare, 

principalul lor obiectiv fiind alarmarea timpurie a trupelor din zonă. În plus, aceste garnizoane 

aveau și alte îndatoriri, cum ar fi întreținerea drumurilor. Săpătura din 2021 a găsit poziția 

reală a „scripeților” despre care vorbesc sursele din evul mediu, care însă se găsesc pe un 

traseu amenajat inițial de romani; este clar că, fără asistență, călătorii care transportau bagaje 

grele, în căruțe, nu puteau depăși obstacolul unor stânci pe care carele trebuiau ridicate cu 

scripeți (E. Teodor). 

• Cercetările de la Oratea Podu Dâmboviței au adus ca noutate intersectarea unui drum vechi, 

în două puncte, la accesul sudic, respectiv nordic al sitului, drum despre care nu existau 

informații anterioare. Drumul a fost construit de romani, dar a fost reutilizat şi de mai multe 

ori refăcut în evul mediu. Descoperirea este de natură să schimbe inclusiv înțelegerea cetăţii 

medievale de la Oratea, ale căror accese sunt, ambele, orientate spre est (deci spre platoul în 

cauză). Mult mai celebrul drum de la vest de cetate a fost, probabil, construit numai după ce 

cetatea a ieşit din uz (comunicarea între drumul de vest şi cetate fiind practic imposibilă), adică 

în sec. XVII (E. Teodor). 

• Cercetarea arheologică de la Măguricea Branului pleca de la premise care erau, cel puțin 

parțial, greșite. Pentru cetatea de est se remarcase analogia cu Oratea, fiindcă o jumătate de 

perimetru este închis cu ziduri, cealaltă jumătate fiind practic realizată de stânci inaccesibile, 

sumar amenajate. Analogia este reală, dar ea nu presupune și o datare identică. Oricum, 

având în vedere că această fortificație nu este atestată documentar, ea nu poate fi decât mai 

veche. Pentru complexul fortificat de la vest au fost remarcate șanțurile adânci, existând 

impresia că contra-escarpa era zidită, ceea ce putea să sugereze o datare post-clasică. 

Săpătura a arătat însă că nu despre contra-escarpe vorbim, ci de ziduri seci care sprijină 

palisade masive (pentru a preveni alunecarea de teren), separate de șanțuri artificiale. Deși 

inventarul arheologic este foarte modest, din diverse puncte ale săpăturii au putut fi colectate 

numeroase probe de lemn carbonificat, care au și fost predate la IFIN, pentru datarea cu C14 

(rezultate așteptate în primăvară). Este vorba, evident, despre fortificații de refugiu, nelocuite 

permanent, care sunt importante cel puțin pentru că indică comunități suficient de puternice 

pentru a le construi. Am calculat că, la lungimea de 900 de m a fortificațiilor complexului de 

vest, ar fi necesari 300 de luptători pentru a o apăra, corespunzând unei comunități de 5000 

de suflete. Or, în cele trei UAT-uri alăturate (Bran, Zărnești și Moieciu) nu figurează în RAN, 

pentru Hallstatt, decât descoperirile de Peștera, la 6 km vest.  Interesul de a avea o fortificație 

acolo, pe Măguricea Branului, nu pare legată doar de rațiuni strict defensive ale unei 

comunități; locul este cel mai bun observator strategic din zonă, luând în considerare că de pe 

aceste fortificații există vedere directă atât spre Pasul Bran (aflat la peste 10 km SV), cât și 

spre Țara Bârsei, la nord, spre care vizibilitatea nu este restricționată decât de condițiile 

atmosferice (E. Teodor). 
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• Cercetările efectuate până recent în situl Păuleni Ciuc, jud. Harghita, au scos în evidență 
numeroase dovezi arheologice privind legăturile culturale dintre Transilvania și Moldova pe 
parcursul eneoliticului și epocii bronzului. Până acum cercetările au vizat incinta sitului și mult 
mai puțin sistemul de fortificare aflat în exteriorul promontoriului. Cercetările efectuate în 
anii 2019 - 2021, au urmărit, în principal, identificarea și încadrarea structurilor defensive. În 
acest scop, inițial, în cuprinsul situl și împrejurimile acestuia au fost efectuate cercetări non-
invazive (geomorfologie, fotografii aeriene, aerofotogrammetrie, teledetecție, 
magnetometrie, tomografie). Apoi, anomaliile detectate prin metode non-invazive au fost 
verificate prin 4 sondaje stratigrafice. Două dintre acestea – S.II și S.III – au fost cercetate în 
anii 2019-2020, iar SI și S.IV – în anul 2021 (V. Kavruk, D. Buzea, D. Ștefan, M. Ștefan). 

• Cercetările anterioare nu au reușit să stabilească dimensiunile întregului sit de la Zoltan 
Nisipărie, jud. Covasna (eneolitic, epoca bronzului) și perimetrele celor patru așezări succesive 
din care acesta este compus.  În urma cercetărilor geofizice, efectuate în proiectul HiLands pe 
întreaga terasă a Oltului ocupată de sit, au identificat numeroase anomalii ce cuprind o 
suprafață de cca. 20 ha. În toamna anului 2021, anomaliile evidențiate la periferia nordică a 
sitului au fost verificate prin patru sondaje. În urma acestora, a fost identificat și documentat 
un șanț puțin adânc, în forma de L, cu profil în V. Acesta delimita o așezare aflată periferia 
nord-vestică a terasei din apropierea malului înalt al cursului vechi al Oltului. În umplutura 
șanțului și în apropierea acestuia au fost descoperite fragmente ceramice de factura 
eneolitică. Totodată, sondajele au scos în evidență lipsa vestigiilor arheologice în exteriorul 
zonei delimitate de șanț. Astfel, pe de o parte, a fost documentată o mică zonă de ocupare 
din perioada eneolitică, împrejmuită cu un șanț, iar, pe de alta parte, aceste cercetări au arătat 
că nicio locuire din epoca bronzului nu cuprinde partea nordică a sitului. Totodată, în anul 
2021, au fost prelevate probe de sol și materii organice (os, lemn carbonizat) din „cenușarul” 
aflat la marginea de sud a sitului, atribuit culturii Noua. Aceste probe urmează a fi analizate în 
laboratoare specializate în scopul deslușirii componenței chimice a materiilor care au stat la 
originea depunerilor „cenușarului” și a încadrării cronologice a celor 13 depuneri din care 
acesta este format (V. Kavruk, D. Buzea, D. Ștefan). 

Rezultate cuantificabile 

Fișe RAN 
Pentru siturile nou reperate (pe baza datelor LiDAR ori a cercetărilor tradiționale de teren 

desfășurate în proiectul HiLands) au fost realizate fișe de înregistrare în RAN, iar pentru siturile 

anterior cunoscute, dar care prin noile documentații realizate necesită corecții în RAN (localizare, 

întindere, caracteristici) s-au propus fișe corectate. 

Dintre acestea amintim: 

16 situri în jud. Argeș: Bârzești, Bucșenești, Budeasa Mică, Budeasa-Micești, Colibași, Vârloveni, 

Lerești, Țițești, Uiasca, Valea Nenii, Valea Stânii, Zamfirești), 3 puncte la Rucăr, 1 Furești – D. 

Măndescu 

11 de situri în jud. Buzău: Breaza-Piatra Şoimului/Fântâna lui Carpen, com. Breaza; Dobrileşti-Dealul 

Ciuhoiu, com. Merei; Tisău-Schitul Cetăţuia, com. Tisău; Năeni-Colarea, com. Năeni; Aldeni-Muchia 

Vulturului, com. Cernăteşti; Aldeni-Ţurţudău, com. Cernăteşti; Cernăteşti-Cetăţuia, com. Cernăteşti; 

Cernăteşti-Muchia Săpocii, com. Cernăteşti – R. Munteanu; Finţeşti - Şipot (com. Năeni); Pietroasa 

Mică - Cămălin (com. Pietroasele); Câlţeşti - Platoul Câlţeşti (com. Pietroasele) – D. Gărvan 

4 situri în jud. Vrancea: Movilița – La Islaz, Movilița – Diocheți, Movilița – Podei, Nănești – Gorgan, 
Mărtinești – Stația de apă (S. Pandrea, C. Croitoru). 
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Alte 25 de fişe de sit, majoritatea situri noi din județe Argeș și Brașov (E Teodor). 

Lista publicațiilor 
Capitole în volume editură din străinătate 

1. Savu, Lucica, Sîrbu, Valeriu, Isvoranu, Theodor, The hoard of  Dyrrhachium drachmae 
discovered at Ormeniș, Brașov county,  in Hidden Landscapes. The Lost Roads, Borders and 
Battlefields of the South-Eastern Carpathians (V. Sîrbu, Ștefan D., Ștefan M. eds) Oxford: 
BAR, 2022. 

 

Capitole în volume editură din România sau Republica Moldova 

1. Măndescu, Dragoș, Relevanţa mediului geografic şi a resurselor naturale în geneza şi evoluţia 
grupului hallstattian târziu Ferigile / The relevance of the geographical environment and 
natural resources in the genesis and evolution of the late Hallstatian group Ferigile, în A. 
Zanoci, M. Băț, Economie și mediu în spațiul tiso-nistrean în epoca ferului, Universitatea de 
Stat din Moldova, Chișinău, 2021 (sub tipar).  

2. Croitoru, Costin, Poarta Focșanilor” – punctul slab al apărării NATO pe flancul de est». O 
perspectivă istorică, în vol. Dezvoltarea armatei naţionale în contextul aprofundării reformelor 
democratice, ediţia a VI-a. Materialele Conferinţei Știinţifice cu Participare Internaţională, 25 
februarie 2021, Chișinău, 2021, p. 14-20. 

 

Studii și articole în jurnale din străinătate 

1. Măndescu, Dragoș, Rhodian Amphora Stamps at the Foot of the 
Carpathians. New Evidences form the Dacian Settlement at 
Cetățeni, Olba, XXX, 2022, 20 p. 

EBSCO, Arts and 
Humanities Citation 
Index și PROQUEST 

 

Studii și articole în jurnale românești sau din Republica Moldova indexate în baze de date 

1. Matei, Sebastian, Isvoranu, Theodor, Un tezaur de drahme din 
Dyrrhachium descoperit la Pruneni, jud. Buzău, Revista de Cercetări 
Arheologice și Numismatice, 8, 2022 (sub tipar). 

index. CEEOL, CNCS 
cat. B 

2. Isvoranu, Theodor, Matei, Sebastian, Tezaurul de denari romani 
descoperit la Pârscov, județul Buzău, Materiale și Cercetări 
Arheologice, 18, 2022 (sub tipar). 

index. Persée, CNCS 
cat. B 

3. Sîrbu, Valeriu, Matei, Sebastian, Cercetări arheologice în situl  dacic 
de la Valea Lupului - ”Chichilău”, Mousaios, 24, 2021 (sub tipar). 

index CEEOL 

4. Garvăn, Daniel - Noi date privind locuirea Gumelniţa în zona 
colinară a Buzăului, Mousaios, XXIV, 2021 (sub tipar). 

index CEEOL 

5. Garvăn, Daniel; Munteanu, Roxana, Un topor de tip Vidra 
descoperit pe Valea Buzăului, Buletinul Muzeului Judeţean 
Teleorman, 12, 2020 (sub tipar). 

index CEEOL 

6. Munteanu, Roxana - Cercetări privind epoca bronzului în Subcarpaţii 
Curburii, Mousaios, XXIV, 2021 (sub tipar). 

index CEEOL 

7. Teodor, Eugen S., Digging the frontier, tackling the epidemics. 
Researches on Bran Pass, Cercetări Arheologice, 28, 2, 2021, p. 316-
400. 
https://cercetari-arheologice.ro/articol/ca28-02-03/ 

ERIH plus, CEEOL, 
Scopus, DOAJ 

https://cercetari-arheologice.ro/articol/ca28-02-03/
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8. Vîlcu, Aurel, Stăicuț, Gabriel, Descoperiri monetare recente în 
județul Buzău, Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, 7, 
2021. 

CEEOL, CNCS cat. B 

9. Măndescu, Dragoș, Pițigoi, Ioan-Andi, Tezaurul monetar de la 
Furești, jud. Argeș, Cercetări Numismatice – Muzeul Național de 
Istorie a României, XXVII, 2021, p. 35-53. 

 

10. Măndescu, Dragoș, Ștefan, Cristian-Eduard, Un pumnal cu nervură 
mediană pronunţată de la Hârtieşti (judeţul Argeş), SCIVA 72, 2021 
(sub tipar). 

CNCS cat. B 

11. Ciupercă, Bogdan, Dîscă, Andrei-Cătălin, Hila, Tudor, Măgureanu, 
Andrei, Producerea varului pe Valea Budureasca (jud. Prahova) la 
sfârșitul epocii medievale și începutul epocii moderne, Ziridava, 35. 

CEOL, ERIH Plus 

12. Sîrbu, Valeriu, Ștefan, Dan, Ștefan, M.-M. , Teodor, Eugen S., Cândea, 
Ionel, Popa, Alexandru, Matei, Sebastian, Măndescu, Dragoș, Savu, 
Lucica, Munteanu, Roxana, Buzea, Dan, Kavruk, Valeriu, Croitoru, 
Costin, Pandrea, Stănică, Șuteu, Călin, Ciupercă, Bogdan, Garvăn, 
Daniel, Vîlcu, Aurel, Isvoranu, Theodor, Unhiding Forested 
Landscapes. The Archaeological Index Of South-Eastern Carpathians, 
Journal of Ancient History and Archaeology, No. 8.2, 2021, p. 190-
201. 
http://jaha.org.ro/index.php/JAHA/article/view/631/427 
 

Web of Science, 
ERIH Plus, DOAJ, 
Scopus 

13. Ștefan, Dan, Ștefan, Maria-Magdalena, Lidar Views of Bronze and 
Iron Age Hill-Top Sites in the South-Eastern Carpathians, Journal of 
Ancient History and Archaeology, No. 8.3, 2021, p. 167-214. 
http://jaha.org.ro/index.php/JAHA/article/view/661/441 
 

Web of Science, 
ERIH Plus, DOAJ, 
Scopus 

14. Musteață, Sergiu, Popa, Alexandru, Buzea, Dan Lucian, Din nou 
despre pieptenii din cadrul culturii Sântana de Mureș – Cernjachov. 
O descoperite din așezarea Olteni–Cariera de nisip A, comuna 
Bodoc, județul Covasna, România, Angvstia 25, 2021 (sub tipar). 

ROAD, CEEOL  

15. Crișan, Viorica, Pupeză, Paul, Săsăran, Luminița, Buzea, Dan Dacian 
whetstones from Covasna – Cetatea Zânelor, Angvstia 25, 2021 (sub 
tipar). 

ROAD, CEEOL 

16. Dobreanu, Ana, Buzea, Dan Herțeg, Florin, ”Cărticică pentru Mersu 
rezbelului în anii 1914-1915-1916 Scrisă de mine Ioan Roșca La 
Gebirgs kanonebateri Rus Retablerungs staczion în Arad Descrierea 
resbelului”, Angvstia 25, 2021 (sub tipar). 

ROAD, CEEOL 

17. Ștefan, Maria-Magdalena, Ștefan, Dan, Buzea, Dan Lucian, Noi 
cercetări arheologice pe Valea Cașinului. Fortificațiile de la Sînzieni 
Cece, Angvstia 25, 2021 (sub tipar). 

ROAD, CEEOL 

18. Buzea, Dan, Garvăn, Daniel, Pandrea, Stănică, Up and Down. From 
Inner Curvature to Northern Wallachia and Back  During the 5th 

Millennium BC, Acta Terrae Septemcastrensis, 20, 2021 (sub tipar). 

Index Copernicus, 
EBSCO 

19. Garvăn, Daniel, Grigoraş, Laurenţiu, Munteanu, Roxana, Noi date 
privind locuirea Starcevo-Criş la Curbura Carpaţilor, Mousaios, XXIV 
(sub tipar). 

Index CEEOL 

20. Croitoru, Costin, Tributari Dunării: Bârladul, Siretul și Prutul. Câteva 
gânduri legate de căile de comunicaţii din sudul Moldovei în 

 

http://jaha.org.ro/index.php/JAHA/article/view/631/427
http://jaha.org.ro/index.php/JAHA/article/view/661/441
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antichitate și nu numai, Acta Musei Tutovensis, XVII, 2021, p. 185-
191. 

21. Ștefan, Cristian-Eduard, Măndescu, Dragoș, Două securi de tip 
Flachbeil din jud. Argeș, România, Voinea, Valentina, Mihai Irimia – 
In memoriam, Pontica 54, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie 
Constanța, 2021 (sub tipar). 

CNCS cat. B, CEEOL 

 

Lista conferințelor 
1. Măndescu, Dragoș, Relevanţa mediului geografic şi a resurselor naturale în geneza şi 

evoluţia grupului hallstattian târziu Ferigile, Colloquiumul de vară de la Saharna, 
Saharna, 29 iulie-1 august 2021, Universitatea de Stat din Moldova. 

RM 

2. Măndescu, Dragoș, Ștefan, Cristian-Eduard, Piese de metal preistorice recent 
descoperite în județul Argeș, Sesiunea națională de comunicări științifice Ecosinteze 
și etnosinteze carpatine, ediția a 51-a, Pitești, 20-21 octombrie 2021, Muzeul 
Județean Argeș. 

Naț. 

3. Măndescu, Dragoș, Două tezaure monetare romane republicane descoperite în zone 
împădurite, în judeţul Argeş, Sesiunea națională de comunicări științifice Milenii 
tezaurizate. Creație și spiritualitate, ediția a 19-a, Buzău, 4-6 noiembrie 2021, 
Muzeul Județean Buzău. 

Naț. 

4. Ciupercă, Bogdan, Vîlcu, Aurel, Migratori și bizantini la Dunărea de jos la sfârșitul 
secolului al XI-lea în lumina tezaurului descoperit la Curcubeu, comuna Balta 
Doamnei, județul Prahova, Simpozionului național Arheologie în pandemie. 
Rezultate ale cercetărilor arheologice recente din România, 21-23 Octombrie 2021, 
Institutul de Arheologie Iași al Academiei Române - Filiala Iași. 

Naț. 

5. Ciupercă, Bogdan, Dîscă, Cătălin, Hila, Tudor, Noi depozite de unelte si arme de la 
sfârșitul mileniului I p.Chr. descoperite la Târgșoru Vechi, jud. Prahova, 
Simpozionului național Arheologie în pandemie. Rezultate ale cercetărilor 
arheologice recente din România, 21-23 Octombrie 2021, Institutul de Arheologie 
Iași al Academiei Române - Filiala Iași. 

Naț. 

6. Ciupercă, Bogdan, Dîscă, Cătălin, Hila, Tudor, Depozite de arme și unelte din fier de 
la sfârșitul mileniului I p. Chr. recent descoperite la nordul Dunării de Jos, Conferinţa 
Naţională „Oltenia. Interferenţe Culturale” ediţia a X-a, 10 - 12 noiembrie 2021, 
Muzeul Olteniei din Craiova. 

Naț. 

7. Ciupercă, Bogdan, Dîscă, Cătălin, Hila, Tudor, O nouă așezare de la sfârșitul mileniului 
I p. Chr. recent descoperită la Târgșoru Vechi (județul Prahova), Conferinţa Naţională 
„Oltenia. Interferenţe Culturale” ediţia a X-a, 10 - 12 noiembrie 2021, Muzeul 
Olteniei din Craiova. 

Naț. 

8. Ciupercă, Bogdan, Vîlcu Aurel, Migratori și bizantini la Dunărea de jos la sfârșitul  
secolului  al  XI-lea  în  lumina  tezaurului  descoperit  la Curcubeu, comuna Balta 
Doamnei, județul Prahova, Sesiunea de comunicări științifice - Milenii tezaurizate. 
Creație și spiritualitate, ed. a XIX-a, secțiunea Cercetări interdisciplinare în Carpații 
de Curbură, realizate în cadrul proiectului  Peisaje ascunse: explorarea prin 
teledetecție și LIDAR a drumurilor, granițelor și câmpurilor de luptă din Carpații de 
Sud-Est (HILANDS), 5 noiembrie 2021, Muzeul Județean Buzău. 

Naț. 

9. Măndescu, Dragoș, Ciupercă, Bogdan, Cercetări arheologice asupra vechiului drum  
de la Cetăţeni, jud. Argeş, Sesiunea de comunicări științifice - Milenii tezaurizate. 
Creație și spiritualitate, ed. a XIX-a, secțiunea Cercetări interdisciplinare în Carpații 
de Curbură, realizate în cadrul proiectului  Peisaje ascunse: explorarea prin 
teledetecție și LIDAR a drumurilor, granițelor și câmpurilor de luptă din Carpații de 
Sud-Est (HILANDS), 5 noiembrie 2021, Muzeul Județean Buzău. 

Naț. 
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10. Sîrbu, Valeriu, Matei, Sebastian, Ciupercă, Bogdan, Măndescu, Dragoș, Situl dacic de  
la Gura Vitioarei (jud. Prahova): noi cercetări și observații, Sesiunea de comunicări 
științifice - Milenii tezaurizate. Creație și spiritualitate, ed. a XIX-a, secțiunea 
Cercetări interdisciplinare în Carpații de Curbură, realizate în cadrul proiectului  
Peisaje ascunse: explorarea prin teledetecție și LIDAR a drumurilor, granițelor și 
câmpurilor de luptă din Carpații de Sud-Est (HILANDS), 5 noiembrie 2021, Muzeul 
Județean Buzău. 

Naț. 

11. Vîlcu, Aurel, Stăicuț, Gabriel, Descoperiri monetare recente în județul Buzău, 
Simpozionul „Cercetări arheologice şi numismatice”, ed. a VII-a, 17 septembrie 
2021, organizatori Muzeul Municipiului Bucureşti, Institutul de Arheologie „Vasile 
Pârvan” al Academiei Române și Direcția de Cultură Oltenița/Muzeul Civilizației 
Gumelnița din Oltenița). 

Naț. 

12. Ciupercă, Bogdan, Vîlcu, Aurel, Migratori și bizantini la Dunărea de jos la sfârșitul 
secolului al XI-lea în lumina tezaurului descoperit la Curcubeu, comuna Balta 
Doamnei, județul Prahova, Simpozionul național Arheologie în pandemie. Rezultate 
ale cercetărilor arheologice recente din România, Iași 21-23 octombrie 2021, 
Institutul de Arheologie Iași al Academiei Române 

Naț. 

13. Vîlcu, Aurel, Stăicuț, Gabriel, Descoperiri monetare în zona Carpaților de Curbură, 
Sesiunea de comunicări științifice - Milenii tezaurizate. Creație și spiritualitate, ed. 
a XIX-a, secțiunea Cercetări interdisciplinare în Carpații de Curbură, realizate în 
cadrul proiectului  Peisaje ascunse: explorarea prin teledetecție și LIDAR a 
drumurilor, granițelor și câmpurilor de luptă din Carpații de Sud-Est (HILANDS), 5 
noiembrie 2021, Muzeul Județean Buzău. 

Naț. 

14. Teodor, Eugen S., Digitizare pe coridorul Rucăr-Bran, Sesiunea de comunicări 
științifice a Institutului Național al Patrimoniului, 14-15 decembrie 2021. 

Naț. 

15. Ștefan, Dan, Maria-Magdalena Ștefan, Cercetarea și digitalizarea peisajelor 
arheologice montane și împădurite din Carpații de sud-est, Sesiunea de comunicări 
științifice a Institutului Național al Patrimoniului, 14-15 decembrie 2021. 

Naț. 

16. Teodor, Eugen S., Granița răsăriteană a Daciei romane și „aculturația”, Sesiunea 
Științifică Anuală a Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni, ediția a XVIII-a, 
Colocviul științific Arheologia perioadei de trecere de la epoca târzie a fierului la 
epoca romană în Dacia: contacte și conflicte în secolele I-II p. Chr., 10 decembrie 
2021, Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni Sfântu Gheorghe. 

Naț. 

17. Ștefan, Maria-Magdalena, Ștefan, Dan, Defileul Oltului din Munții Perșani – o cale de 
acces pentru romani în războaiele dacice?, Sesiunea Științifică Anuală a Muzeului 
Național al Carpaților Răsăriteni, ediția a XVIII-a, Colocviul științific Arheologia 
perioadei de trecere de la epoca târzie a fierului la epoca romană în Dacia: contacte 
și conflicte în secolele I-II p. Chr., 10 decembrie 2021, Muzeul Național al Carpaților 
Răsăriteni Sfântu Gheorghe. 

Naț. 

18. Garvăn, Daniel, Locuirea Gumelniţa de pe versantul sudic al masivului Istriţa, 
Arheologie interdisciplinară: metode, studii, rezultate / Interdisciplinary  
archaeology: methods, studies, results, Rezervaţia Cultural-Naturală “Orheiul 
Vechi”, Butuceni, R-nul Orhei, Rep. Moldova, 14-17 august 2021. 

RM 

19. Garvăn, Daniel, Noi date privind locuirea Gumelniţa în zona colinară a Buzăului, 
Sesiunea de comunicări științifice - Milenii tezaurizate. Creație și spiritualitate, ed. 
a XIX-a, secțiunea Cercetări interdisciplinare în Carpații de Curbură, realizate în 
cadrul proiectului  Peisaje ascunse: explorarea prin teledetecție și LIDAR a 
drumurilor, granițelor și câmpurilor de luptă din Carpații de Sud-Est (HILANDS), 5 
noiembrie 2021, Muzeul Județean Buzău. 

Naț. 

20. Matei, Sebastian, Sîrbu, Valeriu, Munteanu, Roxana, Garvăn, Daniel, Cercetările 
arheologice de la Valea Cătinei - Piatra Rotării, Sesiunea de comunicări științifice - 

Naț. 
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Milenii tezaurizate. Creație și spiritualitate, ed. a XIX-a, secțiunea Cercetări 
interdisciplinare în Carpații de Curbură, realizate în cadrul proiectului  Peisaje 
ascunse: explorarea prin teledetecție și LIDAR a drumurilor, granițelor și câmpurilor 
de luptă din Carpații de Sud-Est (HILANDS), 5 noiembrie 2021, Muzeul Județean 
Buzău. 

21. Matei, Sebastian, Isvoranu, Theodor, Un nou tezaur monetar din secolul I a.Chr. 
descoperit în județul Buzău, Sesiunea de comunicări științifice - Milenii tezaurizate. 
Creație și spiritualitate, ed. a XIX-a, secțiunea Cercetări interdisciplinare în Carpații 
de Curbură, realizate în cadrul proiectului  Peisaje ascunse: explorarea prin 
teledetecție și LIDAR a drumurilor, granițelor și câmpurilor de luptă din Carpații de 
Sud-Est (HILANDS), 5 noiembrie 2021, Muzeul Județean Buzău. 

Naț. 

22. Savu, Lucica, Sîrbu, Valeriu, Isvoranu, Theodor, Tezaurul de monede din Dyrrhachium 
descoperit la Ormeniș (jud. Brașov), Sesiunea de comunicări științifice - Milenii 
tezaurizate. Creație și spiritualitate, ed. a XIX-a, secțiunea Cercetări 
interdisciplinare în Carpații de Curbură, realizate în cadrul proiectului  Peisaje 
ascunse: explorarea prin teledetecție și LIDAR a drumurilor, granițelor și câmpurilor 
de luptă din Carpații de Sud-Est (HILANDS), 5 noiembrie 2021, Muzeul Județean 
Buzău. 

Naț. 

23. Matei, Sebastian Isvoranu,  Theodor, Un mic tezaur de drahme din Dyrrhachium 
descoperit la Pruneni, jud. Buzău, Simpozionul „Cercetări arheologice şi 
numismatice”, ed. a VII-a, Muzeul Municipiului Bucureşti, 17 septembrie 2021, 
organizatori Muzeul Municipiului Bucureşti, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” 
și Direcția de Cultură Oltenița/Muzeul Civilizației Gumelnița din Oltenița). 

Naț. 

24. Sîrbu, Valeriu, Matei, Sebastian, Situl dacic de la Valea Lupului - ”Chichilău”, Sesiunea 
de comunicări științifice - Milenii tezaurizate. Creație și spiritualitate, ed. a XIX-a, 
secțiunea Cercetări interdisciplinare în Carpații de Curbură, realizate în cadrul 
proiectului  Peisaje ascunse: explorarea prin teledetecție și LIDAR a drumurilor, 
granițelor și câmpurilor de luptă din Carpații de Sud-Est (HILANDS), 5 noiembrie 
2021, Muzeul Județean Buzău. 

Naț. 

25. Matei, Sebastian, Măgureanu, Despina, Economie şi mediu in dava geto-dacică de la 
Cârlomăneşti. Observații asupra mijloacelor de subzistență, Colocviul Economie și 
mediu în spațiul tiso-nistrean în epoca fierului, Universitatea de Stat din Moldova, 
Saharna, 29 iulie – 1 august 2021. 

RM 

26. Sirbu, Valeriu, Matei, Sebastian, Dead in Settlements versus Dead in Tumuli 
Necropolises in the Dacian World. Three Cases from East of the Carpathians: Brad, 
Răcătău, and Poiana; 20th International Colloquium of Funerary Archaeology - 
Graves, Cenotaphs and Votive Deposits of Weapons in Europe - Bronze and Iron 
Ages; International Union for Prehistoric and Protohistoric Sciences (UISPP) 30th 
Commission, Gorj County Museum ”Alexandru Ștefulescu” Târgu Jiu, 7-10 
octombrie 2021. 

INT. 

27. Munteanu, Roxana, Something old and something new: documentarea prezenţelor 
umane din perioada mijlocie a epocii bronzului de-a lungul văii Slănicului (Buzău), 
„Arheologie interdisciplinară: metode, studii, rezultate / Interdisciplinary 
archaeology: methods, studies, results”  Rezervaţia Cultural-Naturală Orheiul 
Vechi, 14-17 august 2021. 

RM 

28. Munteanu, Roxana, Epoca bronzului în Subcarpaţii Curburii. Despre unele piese de 
metal şi despre circulaţia lor, Simpozionul Național PETRODAVA ediția a II-a, Piatra 
Neamţ, 23-24 iunie 2021. 

Naț. 

29. Munteanu, Roxana, Weapons of choice. Early / Middle Bronze Age axes and swords 
in Eastern Romania, 20th International Colloquium  of Funerary Archaeology  

INT. 
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Graves, Cenotaphs and Votive Deposits of Weapons in Europe - Bronze and Iron 
Ages 
 Târgu Jiu - 7th-10th October 2021. 

30. Munteanu, Roxana, Cercetări  privind epoca bronzului în  Subcarpații Curburii, Buzău, 
Sesiunea de comunicări științifice - Milenii tezaurizate. Creație și spiritualitate, ed. 
a XIX-a, secțiunea Cercetări interdisciplinare în Carpații de Curbură, realizate în 
cadrul proiectului  Peisaje ascunse: explorarea prin teledetecție și LIDAR a 
drumurilor, granițelor și câmpurilor de luptă din Carpații de Sud-Est (HILANDS), 5 
noiembrie 2021, Muzeul Județean Buzău. 

Naț. 

31. Sîrbu, Valeriu,  Valea Cătinei-Piatra Rotării (jud. Buzău): un enigmatic sit (dacic?) din 
Carpații de Curbură, Sesiunea de comunicări științifice - Milenii tezaurizate. Creație 
și spiritualitate, ed. a XIX-a, secțiunea Cercetări interdisciplinare în Carpații de 
Curbură, realizate în cadrul proiectului  Peisaje ascunse: explorarea prin 
teledetecție și LIDAR a drumurilor, granițelor și câmpurilor de luptă din Carpații de 
Sud-Est (HILANDS), 5 noiembrie 2021, Muzeul Județean Buzău. 

Naț. 

32. Sîrbu, Valeriu,  Gădiștea – o așezare getică de pe vale Buzăului (mediu, resurse, 
ocupații, comerț), la Saharna Summer Colloquium - „Economie și mediu în spațiul 
tiso-nistrean în epoca fierului / Economy and Environment in the Iron Age in the 
Tisza-Dniester region”, Saharna (Rep. Moldova), 29-31 iulie 2021. 

RM 

33. Buzea, Dan, Descoperirile culturii Cucuteni-Ariușd de la Dâmbul Cetății - Várdomb și 
importanța lor pentru cunoașterea acestei civilzații în Depresiunea Ciucului. Colocviul 
Priorități de cercetare în estul Transilvaniei, Miercurea Ciuc, 12 august 2021, 
Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni. 

Naț. 

34. Buzea, Dan, Popa, Alexandru, Cercetări interdisciplinare realizate în situl eneolitic 
Cucuteni-Ariușd de la Aninoasa - ”La Șezut”, jud. Covasna. Sesiunea de comunicări 
științifice - Milenii tezaurizate. Creație și spiritualitate, ed. a XIX-a, secțiunea 
Cercetări interdisciplinare în Carpații de Curbură, realizate în cadrul proiectului  
Peisaje ascunse: explorarea prin teledetecție și LIDAR a drumurilor, granițelor și 
câmpurilor de luptă din Carpații de Sud-Est (HILANDS), 5 noiembrie 2021, Muzeul 
Județean Buzău. 

Naț. 

35. Kavruk, Valerii, Munteanu, Roxana, Buzea, Dan, József, Puskás, Ștefan, Dan, Ștefan, 
Maria-Magdalena, Date noi privind dinamica interacțiunilor transmontane în sectorul 
central și sudic al Carpaților Orientali în mil. V - II a. Chr. Sesiunea de comunicări 
științifice - Milenii tezaurizate. Creație și spiritualitate, ed. a XIX-a, secțiunea 
Cercetări interdisciplinare în Carpații de Curbură, realizate în cadrul proiectului  
Peisaje ascunse: explorarea prin teledetecție și LIDAR a drumurilor, granițelor și 
câmpurilor de luptă din Carpații de Sud-Est (HILANDS), 5 noiembrie 2021, Muzeul 
Județean Buzău. 

Naț. 

36. Buzea, Dan, Sîrbu, Valeriu, Ștefan, Dan, Ștefan, Maria-Magdalena, Puskás, József, Un 
sit montan fortificat descoperit la Covasna – ”Dealul Sărat”, jud. Covasna. Evaluarea 
arheologică realizată în 2020 și 2021. Rezultate și perspective. Sesiunea de 
comunicări științifice - Milenii tezaurizate. Creație și spiritualitate, ed. a XIX-a, 
secțiunea Cercetări interdisciplinare în Carpații de Curbură, realizate în cadrul 
proiectului  Peisaje ascunse: explorarea prin teledetecție și LIDAR a drumurilor, 
granițelor și câmpurilor de luptă din Carpații de Sud-Est (HILANDS), 5 noiembrie 
2021, Muzeul Județean Buzău. 

Naț. 

37. Popa, Alexandru, Buzea, Dan, Trecerea Oltului din zona Olteni, com. Bodoc. Preistorie 
sau epocă romană?, Sesiunea de comunicări științifice - Milenii tezaurizate. Creație 
și spiritualitate, ed. a XIX-a, secțiunea Cercetări interdisciplinare în Carpații de 
Curbură, realizate în cadrul proiectului  Peisaje ascunse: explorarea prin 

Naț. 
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teledetecție și LIDAR a drumurilor, granițelor și câmpurilor de luptă din Carpații de 
Sud-Est (HILANDS), 5 noiembrie 2021, Muzeul Județean Buzău. 

38. Șuteu, Călin, La umbra unui nor de puncte. Documentarea fotogrammetrică și TLS a 
unor contexte arheologice în condiții problematice. Sesiunea de comunicări 
științifice - Milenii tezaurizate. Creație și spiritualitate, ed. a XIX-a, secțiunea 
Cercetări interdisciplinare în Carpații de Curbură, realizate în cadrul proiectului  
Peisaje ascunse: explorarea prin teledetecție și LIDAR a drumurilor, granițelor și 
câmpurilor de luptă din Carpații de Sud-Est (HILANDS), 5 noiembrie 2021, Muzeul 
Județean Buzău. 

Naț. 

39. Popa, Alexandru, Noi date geofizice despre castrul roman de la Boroşneu Mare. 
Sesiunea de comunicări științifice - Milenii tezaurizate. Creație și spiritualitate, ed. 
a XIX-a, secțiunea Cercetări interdisciplinare în Carpații de Curbură, realizate în 
cadrul proiectului  Peisaje ascunse: explorarea prin teledetecție și LIDAR a 
drumurilor, granițelor și câmpurilor de luptă din Carpații de Sud-Est (HILANDS), 5 
noiembrie 2021, Muzeul Județean Buzău. 

Naț. 

40. Popa, Alexandru, Considerații privind Frontiera de est a Daciei romane. Castrul de 
la Breţcu şi Pasul Oituzului. Sesiunea de comunicări științifice - Milenii tezaurizate. 
Creație și spiritualitate, ed. a XIX-a, secțiunea Cercetări interdisciplinare în Carpații 
de Curbură, realizate în cadrul proiectului  Peisaje ascunse: explorarea prin 
teledetecție și LIDAR a drumurilor, granițelor și câmpurilor de luptă din Carpații de 
Sud-Est (HILANDS), 5 noiembrie 2021, Muzeul Județean Buzău. 

Naț. 

41. Teodor, Eugen S., Cercetări arheologice în coridorul Rucăr - Bran, în cadrul proiectului 
HiLands. Sesiunea de comunicări științifice - Milenii tezaurizate. Creație și 
spiritualitate, ed. a XIX-a, secțiunea Cercetări interdisciplinare în Carpații de 
Curbură, realizate în cadrul proiectului  Peisaje ascunse: explorarea prin 
teledetecție și LIDAR a drumurilor, granițelor și câmpurilor de luptă din Carpații de 
Sud-Est (HILANDS), 5 noiembrie 2021, Muzeul Județean Buzău. 

Naț. 

42. Cândea, Ionel, Cercetări arheologice și istorice în jud. Buzău (Biserica Doamnei Neaga 
de la Buda - Crăciunești). Sesiunea de comunicări științifice - Milenii tezaurizate. 
Creație și spiritualitate, ed. a XIX-a, secțiunea Cercetări interdisciplinare în Carpații 
de Curbură, realizate în cadrul proiectului  Peisaje ascunse: explorarea prin 
teledetecție și LIDAR a drumurilor, granițelor și câmpurilor de luptă din Carpații de 
Sud-Est (HILANDS), 5 noiembrie 2021, Muzeul Județean Buzău. 

Naț. 

43. Pandrea, Stănică, Croitoru, Costin, Muzeul Brăilei „Carol I” și cercetarea peisajelor 
ascunse. Sesiunea de comunicări științifice - Milenii tezaurizate. Creație și 
spiritualitate, ed. a XIX-a, secțiunea Cercetări interdisciplinare în Carpații de 
Curbură, realizate în cadrul proiectului  Peisaje ascunse: explorarea prin 
teledetecție și LIDAR a drumurilor, granițelor și câmpurilor de luptă din Carpații de 
Sud-Est (HILANDS), 5 noiembrie 2021, Muzeul Județean Buzău. 

Naț. 

44. Ștefan, Dan, Ștefan, Maria-Magdalena, Dezvoltarea și întreținerea colecțiilor de date 
spațiale în cadrul proiectului HiLands. Sesiunea de comunicări științifice - Milenii 
tezaurizate. Creație și spiritualitate, ed. a XIX-a, secțiunea Cercetări 
interdisciplinare în Carpații de Curbură, realizate în cadrul proiectului  Peisaje 
ascunse: explorarea prin teledetecție și LIDAR a drumurilor, granițelor și câmpurilor 
de luptă din Carpații de Sud-Est (HILANDS), 5 noiembrie 2021, Muzeul Județean 
Buzău. 

Naț. 

45. Ștefan, Dan, Investigațiile geofizice și cercetarea prin teledetecție, priorități ale 
arheologiei moderne. Colocviul Priorități de cercetare în estul Transilvaniei, 
Miercurea Ciuc, 12 august 2021, Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni. 

Naț. 
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46. Ștefan, Maria-Magdalena, Noi descoperiri arheologice cu ajutorul tehnologiei LiDAR 
în Estul Transilvaniei. Colocviul Priorități de cercetare în estul Transilvaniei, 
Miercurea Ciuc, 12 august 2021, Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni. 

Naț. 

47. Kavruk, Valerii, Puskás, József, Importanţa sitului de la Păuleni-Ciuc în elucidarea 
relaţiilor Transilvaniei cu  Moldova. Colocviul Priorități de cercetare în estul 
Transilvaniei, Miercurea Ciuc, 12 august 2021, Muzeul Național al Carpaților 
Răsăriteni. 

Naț. 

48. Popa, Alexandru, Arheologia și istoria Frontierei de est a Daciei Romane. Colocviul 
Priorități de cercetare în estul Transilvaniei, Miercurea Ciuc, 12 august 2021, 
Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni. 

Naț. 

49. Ștefan, Dan, LiDAR prospection in the service of endangered archaeological sites. A 
case study from the Carpathian Mountains. Current Research on the Bronze and the 
Iron Ages / Recherches actuelles sur les Âges des Métaux, XIXth World Congress of 
International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences/Union Internationale 
des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques (UISPP), Meknes (Morocco), 2-7 
September 2021. 

INT. 

50. Croitoru, Costin, „Poarta Focșanilor” – punctul slab al apărării NATO pe flancul de 
est. O perspectivă istorică, Conferinţa Știinţifică cu participare Internaţională 
„Dezvoltarea armatei naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice”, 
ediţia a VI-a, Chișinău, 25 februarie 2021, Academia Militară „Alexandru cel Bun”, 
Chișinău. 

INT. 

51. Croitoru, Costin, „Poarta Focșanilor”. O perspectivă istorică fundamentată pe 
peisajele ascunse, Conferinţa Publică Muzeul Vrancei, Muzeul Brăilei și cercetarea 
peisajelor ascunse, Muzeul Unirii, Focșani, 7 aprilie 2021. 

Naț. 

52. Croitoru, Costin, Raport asupra cercetărilor interdisciplinare de la Mărtinești (jud. 
Vrancea), Conferinţa Publică Muzeul Vrancei, Muzeul Brăilei și cercetarea 
peisajelor ascunse, Muzeul Unirii, Focșani, 7 aprilie 2021. 

Naț. 

53. Croitoru, Costin, Raport asupra cercetărilor interdisciplinare de la Nănești (jud. 
Vrancea) Conferinţa Publică Muzeul Vrancei, Muzeul Brăilei și cercetarea peisajelor 
ascunse, Muzeul Unirii, Focșani, 7 aprilie 2021. 

Naț. 

54. Croitoru, Costin, Câteva repere de geografie (istorică) pe sectorul maritim al Dunării, 
Conferinţa Naţională Construcţiile în contextul schimbărilor climatice, facultatea de 
Construcţii – Universitatea „Ovidius” Constanţa, Comitetul Român de Istoria și 
Filosofia Știinţei și Tehnicii al Academiei Române, Colegiul Internaţional de Pregătire 
Profesională Continuă a Experţilor și Specialiștilor, Constanţa, 28 mai 2021. 

Naț. 

55. Croitoru, Costin, Necropola de secol IV p. Chr. de la Mărtinești, judeţul Vrancea. O 
reevaluare, Sesiunea Internaţională de Comunicări Știinţifice, ediţia a XVI-a, Muzeul 
„Vasile Pârvan”, Bârlad, 28-29 mai 2021. 

Naț. 

56. Pandrea, Stănică, Croitoru, Costin, Importuri Hamangia în complexul Boian-
Gumelniţa din nord-estul Câmpiei Române, Pontica 2021, a 54-a Sesiune 
Internaţională a Muzeului de Istorie Naţională și Arheologie Constanţa, 17-19 
noiembrie 2021. 

Naț. 

57. Croitoru, Costin, Câteva gânduri relative la organizarea limesului roman în sudul 
Moldovei și al Bugeacului, Conferinţa Știinţifică Internaţională „Frontiera 
Bugeacului în lumina știinţelor moderne”, dedicată celei de-a 90 a aniversări a 
Regiunii Odesa (1932-2022), Ismail, Ucraina, 26 noiembrie 2021, Universitatea 
Umanistă de Stat din Ismail. 

INT 

58. Croitoru, Costin, Pandrea, Stănică, Rezultatele preliminare ale cercetărilor 
arheologice recente de la Movilița (județul Vrancea), Conferința Științifică Națională 
„Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele 
educației”, 22 decembrie 2021, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul. 

RM 
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59. Pandrea, Stănică, Croitoru, Costin, Rezultatele preliminare ale cercetărilor 
arheologice recente de la Nănești (județul Vrancea), Conferința Științifică Națională 
„Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele 
educației”, 22 decembrie 2021, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul. 

RM 

 

Activități de popularizare 

Rezultatele importante obținute cu ajutorul tehnologiei LiDAR privind siturile fortificate de înălțime și 

peisajele montane din estul și sud-estului Transilvaniei (fortificații de epocă dacică și câmpurile de 

bătălie de la Câmpulung, Pasul Buzăului și Oituz) au fost valorificate și prezentate publicului larg, în 

2021, în cadrul a două expoziții de grafică outdoor realizate de Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni 

și itinerate la București, la Muzeul Municipiului București: Dacii din estul Transilvaniei și Marile Bătălii 

din Trecătorile Carpaților de Sud-Est. Campania 1916. Apărarea Bucureștiului pe crestele Carpaților. 

Alături de elementele identificatoare (sigle, denumiri) ale realizatorilor expoziției și partenerilor lor, 

prezente pe materialele expuse, s-au făcut și referințe explicite la proiectul de cercetare HiLands și la 

site-ul web al acestuia. Despre cele două expoziții și despre cercetarea cu LiDAR prezentată în cadrul 

lor au comunicat apoi diverse jurnale de impact național și reviste (de ex. Historia), precum și Radio 

România Cultural. Aceste expoziții au înregistrat peste 30000 de vizitatori în lunile noiembrie și 

decembrie 2021. Ele urmează să fie itinerate, în 2022, la Brașov, Târgoviste și Sfântu Gheorghe. 

Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni a popularizat de mai multe ori prin intermediul conturilor sale 

de social media activitățile de cercetare realizate în cadrul HiLands – de exemplu, cele de la Păuleni 

Ciuc Vardomb și Zoltan Nisipărie. 

O altă expoziție muzeală ce a valorificat rezultate ale cercetărilor din HiLands a fost organizată de 

Muzeul Județean Buzău: Expoziţia temporară - Descoperiri arheologice recente, Muzeul Judeţean 

Buzău, ianuarie-decembrie 2021. 

Rezultatele cercetărilor din județul Vrancea (la Domnești și Nănești) realizate de Muzeul Brăilei în 

cadrul proiectului HiLands (descoperiri de ceramică Cucuteni și de urme ale dacilor liberi) au fost 

anunțate în presă, fiind preluate de agenția de știri Agerpres, precum și de Monitorul de Vrancea. 

Rezultatele cercetărilor de pe Valea Teleajenului au fost comunicate publicului larg pe conturile de 

social media ale Muzeului de Istorie Prahova. 

Despre cercetările de teren realizate în județul Buzău cu finanțare HiLands a comunicat în presă și în 

mediul online Muzeul Județean Buzău. 

Câteva dintre conferințele științifice susținute de membrii echipei HiLands ce au valorifiat rezultate 

ale acestor cercetări, făcând referință explicită la proiectul HiLands, s-au desfășurat în mediul online 

cu participare publică deschisă, așa cum a fost Sesiunea de Comunicări Științifice a Institutului Național 

al Patrimoniului (15 decembrie 2021). 

Dificultăți întâmpinate și eventuale soluții 

Probleme și dificultăți Soluții 
Achiziție de date 
Curenți puternici de mare altitudine în timpul 
primăverii și toamnei (când vegetația este scăzută) 
care afectează zborurile, rezultând date zgomotoase. 

Folosirea unor mijloace alternative de documentare: 
LIDAR terestru, portabil sau fix, pentru zonele de 
pădure, fotogrammetrie de proximitate. 
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Unele zone se suprapun cu coridoarele de zbor 
militare, ceea ce înseamnă că aprobarea de zbor nu 
se acordă întotdeauna în condiții acceptabile (vânt, 
vegetație) – acest lucru a cauzat, în anumite cazuri, 
achiziția unor seturi de date de calitate scăzută. 
Decalajul de timp semnificativ între identificarea unei 
zone ca fiind o țintă pentru scanările LiDAR și 
momentul în care datele ajung la utilizator (datorită 
faptului că contractele nu pot fi încheiate în lipsa unui 
buget care ajunge să fie anunțat foarte târziu în an; în 
acest fel se poate rata intervalul de primăvară 
timpurie pentru zbor). Lipsa accesului la date LiDAR 
într-un timp rezonabil poate împiedica programarea 
eficientă a expedițiilor din teren. 

Dacă situația financiară va permite, unele zboruri pot 
fi programate să fie repetate. 

Prelucrarea și interpretarea datelor 
• Timpi lung de procesare 
• Personal puțin specializat în interpretarea LiDAR și 
GIS în scop arheologic. 
• Prea multe anomalii de testat în teren, unele de 
natură neclară (geologică sau antropică recentă) mai 
ales într-un relief montan complex. 

Utilizarea mai multor algoritmi de vizualizare pe 
aceleași seturi de date. 
Consorțiul HiLands este în proces de stabilire a 
parteneriatelor de lucru cu alte echipe pentru a 
crește eficiența detectării și interpretării anomaliilor. 
Procesarea datelor și extragerea semnificației vor 
continua cu siguranță după încheierea proiectului. 
Această activitate va fi asumată în planurile de 
cercetare pe termen lung ale instituțiilor implicate: 
Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” și Muzeul 
Național al Carpaților Răsăriteni, în special. 

Dificultăți în stabilirea cronologiei elementelor de 
fortificație, în ciuda cercetărilor pe teren. 

Datări cu radiocarbon și sondaj pe clase 
reprezentative de anomalii. 

Dificultăți logistice în organizarea muncii de teren în 
locuri îndepărtate. Lipsa resurselor umane pentru a 
se alătura săpăturii efective pe vârfurile munților. 

S-a încercat atragerea de voluntari sau implicarea 
unor echipe mobile, nu forță de muncă locală. Totuși, 
problema forței de muncă efectivă, dispusă și să se 
implice în astfel de activități dificile, rămâne 
considerabilă. 

Pandemia Covid 19 care a limitat deplasările la o serie 
de manifestări științifice (unele chiar s-au amânat 
pentru 2022) sau propriu-zis în teren. 

S-au organizat sau s-a participat la conferințe în 
mediul online. Nu există în mod real o soluție la 
dificultățile create de situația sanitară în calendarul 
activităților de teren. 

Condiții de cercetare de teren foarte grele: pădure 
deasă, diferențe mari de nivel, lipsa vizibilității. 
Probleme de documentare: De exemplu, la 
Măguricea Branului –Din aceste cauze, utilizarea 
dronei pentru reprezentarea topografică era 
imposibilă, în condițiile de vegetație la momentul 
cercetării. Desenul „clasic”, la ruletă, era exclus 
datorită pantelor agresive; rezultatul ar fi fost nu 
doar costisitor, în bugetul de timp, dar și cu erori 
inacceptabile. Deși există un fișier LiDAR care acoperă 
zona, el nu are nivelul de detaliu necesar, în condițiile 
unei păduri foarte dese și a unor pereți de piatră 
aproape verticali, care au făcut dificilă colectarea 
datelor LiDAR-ul terestru era utilizat de altă echipă 
simultan în altă zonă de cercetare. 

S-a încercat atunci fotogrammetria de la sol. 
Principalul obstacol, în această tentativă, a fost 
dificultatea de a găsi puncte de reper referențiate 
(așa-numitele „ținte”). Fiindcă în pădure nu se pot 
obține oricum date RTK de acuratețea necesară (1 cm 
în plan), s-au refăcut citirile de câte ori a fost posibil 
(deci exista semnal), operând ulterior cu medii. 
Experimentele au reușit, făcându-se ridicarea 
topografică din bucăți, pe unități de teren bine 
definite, urmând ca rezultatele să fie montate în GIS. 
Și așa, a fost necesară modificarea procedurii de 
obținere a modelului teren: norul de puncte a fost 
exportat în Global Mapper, fiind prelucrat cu modulul 
LiDAR, pentru curățarea pădurii. S-a obținut astfel, 
din trei bucăți, reprezentarea părții interioare a 
cetății (un DTM, deci), cu suprafața de 0,1 ha, la 
rezoluția de 1,2 cm. 

Organizarea șantierului de la Măguricea Branului a 
ridicat probleme deosebite, începând cu faptul că a 
fost necesară obținerea autorizațiilor de mediu (de la 

Având în vedere aparatura și uneltele necesare în 
creastă, pentru desfășurarea cercetărilor, cât și 
dificultatea și lungimea pantei de acces, a fost 
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Parcul Național Piatra Craiului) și forestiere (de la 
Ocolul Silvic Brașov), continuând cu problemele de 
acces în creastă.  

organizată o tabără de corturi în creastă, lăsând de 
pază doi membri ai colectivului, în fiecare noapte. 
 

O marea problemă se demonstrează a fi relația dintre 
un teritoriu de studiu de dimensiuni considerabile (de 
ex. tot traseul dintre Pitești și Râșnov, cu derivația din 
valea mijlocie a Dâmboviței) și timpul disponibil 
pentru cercetările de teren. 

Țintele nerezolvate vor reprezenta subiecte ce vor 
alimenta pentru multă vreme cercetările, și dincolo 
de granițele de timp ale proiectului HiLands. 

 



 

ANEXA 1. CATALOGUL ZONELOR 
ARHEOLOGICE ÎN CARE S-AU DERULAT 

CERCETARI DE TEREN ÎN 2021.FIȘE SINTETICE 
RST Faza IV 

 
  

DECEMBRIE 2021 
HILANDS 

www.hilands.net4u.ro 

Siturile vor fi prezentate grupate pe județe, în ordinea alfabetică a acestora. Coordonatele nu 

sunt disponibile în totalitate în varianta publică a raportului pentru a nu pune în pericol 

descoperirile neînregistrate sau aflate în proces de înregistrare. 

Pentru mai multe situri cercetate vizitați baza de date online a proiectului Hilands - AISEC: 

https://hilands.net4u.ro/index.php/aisec 

Informațiile din document pot fi citate astfel: Nume autor(i) fișă de sit 2021. Denumirea intrării 

de catalog, în V. Sîrbu, D. Ștefan, M.-M. Ștefan, E.S. Teodor, C. Croitoru, A. Popa, D. 

Măndescu, S. Matei, R. Munteanu, D. Buzea, V. Kavruk, I. Cândea, S. Pandrea, C. Șuteu, B. 

Ciupercă, D. Garvăn, A. Vîlcu, T. Isvoranu, L. Savu, HiLands- Peisaje ascunse: explorarea prin 

teledetecție și LiDAR a drumurilor, granițelor și câmpurilor de luptă din Carpații de sud-est. 

Raport științific-tehnic Faza IV. Anexa 1. 

 

 

 

https://hilands.net4u.ro/index.php/aisec


HiLands. PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0090  RST 2021 Anexa 1 

26 
 

 

  



HiLands. PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0090  RST 2021 Anexa 1 

27 
 

Cuprins 
Statistici privind cercetarea în teren în 2021 ........................................................................................ 29 

ARGEȘ .................................................................................................................................................... 31 

Bogați Pădurea Mlaca ....................................................................................................................... 31 

Cetățeni ............................................................................................................................................. 32 

Hârtiești Dealul Țuțuianu .................................................................................................................. 33 

Oratea Podu Dâmboviței .................................................................................................................. 34 

Rucăr-Pleașa Posada ......................................................................................................................... 35 

Valea Stănii Dealul Bisericii ............................................................................................................... 37 

BRAȘOV ................................................................................................................................................. 38 

Cruci de piatră din coridorul Rucăr-Bran .......................................................................................... 38 

Măguricea Branului ........................................................................................................................... 39 

Predeal Susai ..................................................................................................................................... 40 

Racoșul de Jos. Tipia Ormenișului Nord ............................................................................................ 41 

Racoșul de Jos Piatra Detunată ......................................................................................................... 43 

Rotbav Valea Seacă ........................................................................................................................... 44 

BRĂILA ................................................................................................................................................... 46 

Mănăstirea Măxineni ........................................................................................................................ 46 

BUZĂU ................................................................................................................................................... 47 

Breaza – Fântâna lui Carpen ............................................................................................................. 47 

Buda Crăciunești Poiana Zidului Mănăstirea Cislău .......................................................................... 49 

Dobrilești Dealul Ciuhoiu .................................................................................................................. 50 

Fințești Dealul Daghidoiu .................................................................................................................. 51 

Fințești Șipot ..................................................................................................................................... 53 

Oreavul Cetățuia ............................................................................................................................... 54 

Oratia Cetățuia .................................................................................................................................. 55 

Sărata Monteoru Schitul lui Negoiță................................................................................................. 57 

Valea Catinei Piatra Rotării ............................................................................................................... 58 

Valea Lupului Chichilău ..................................................................................................................... 60 

COVASNA .............................................................................................................................................. 62 

Aninoasa ............................................................................................................................................ 62 

Boroșneu Mare ................................................................................................................................. 63 

Brețcu ................................................................................................................................................ 64 

Comolău ............................................................................................................................................ 65 

Covasna Dealul Sărat ........................................................................................................................ 66 

Racoșul de Sus Tabără ....................................................................................................................... 67 



HiLands. PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0090  RST 2021 Anexa 1 

28 
 

Olteni ................................................................................................................................................. 68 

Zoltan Nisipărie ................................................................................................................................. 69 

HARGHITA ............................................................................................................................................. 70 

Păuleni Ciuc ....................................................................................................................................... 70 

Sântimbru Dealul Mic........................................................................................................................ 72 

PRAHOVA .............................................................................................................................................. 73 

Drajna de Sus .................................................................................................................................... 73 

Gura Vitioarei Movilă ........................................................................................................................ 74 

Homorâciu La Cetățuie...................................................................................................................... 76 

Plopeni Cetatea Fetei ........................................................................................................................ 77 

Slon ................................................................................................................................................... 78 

VRANCEA ............................................................................................................................................... 79 

Domnești Cetățuia ............................................................................................................................ 79 

Mărtinești Stația de Apă ................................................................................................................... 81 

Movilița La Islaz ................................................................................................................................. 83 

Nănești Gorgan ................................................................................................................................. 85 

 

  



HiLands. PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0090  RST 2021 Anexa 1 

29 
 

Statistici privind cercetarea în teren în 2021 
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ARGEȘ 

Bogați Pădurea Mlaca 
Nr. 1 

Nume sit Bogați - Pădurea Mlaca 

Județ Argeș, aproape de limita cu jud. Dâmbovița 

Conexiune cu un Coridor de 
circulație major (Buzău, Oituz, 
Rucăr-Bran, Munții Perșani, 
conexiuni prin curbura internă a 
Carpaților între Oituz și Buzău, porți 
montane nordice) 

La sud de coridorul Rucăr-Bran 

Teme (de ex. fortificații, drumuri 
vechi, Primul Război Mondial, epoca 
fierului, castre etc.) 

Depunere rituală 

Statut (Pierdute și 
regăsite/Descoperiri Noi/Cunoscute 
și redocumentate) 

Descoperiri Noi 

RAN (Da/Nu/Necesită corecții) Nu 

Coordonate – de orice fel  

Pădure (Da/Nu/Mixt) Da 

Suprafață investigată (mp/ha) 8 mp sondaj 

Descoperiri (secțiuni, sondaje, 
principalele rezultate, cronologie, tip 
de sit - funcționalitate) 

O secțiune pe locul descoperirii întâmplătoare a unui 
topor plat din cupru. Depunere (?). 

Investigații Geofizice? Nu 

Situl este acoperit cu date LiDAR? Nu 

Documentare aeriană cu dronă? Nu 

Cercetarea a fost publicată? Nu (în curs) 

Echipă Dragoș Măndescu 

Data expediției Mai 2021 
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Cetățeni 
Nr. 2 

Nume sit Cetățeni 

Județ Argeș 

Conexiune cu un Coridor de circulație 
major (Buzău, Oituz, Rucăr-Bran, Munții 
Perșani, conexiuni prin curbura internă 
a Carpaților între Oituz și Buzău, porți 
montane nordice) 

Valea Dâmboviței, conexiunea cu Rucăr-Bran 

Teme (de ex. fortificații, drumuri vechi, 
Primul Război Mondial, epoca fierului, 
castre etc.) 

Drumuri vechi, a doua epocă a fierului, evul mediu. 
Drum medieval utilizat și în alte perioade istorice (epocă 
romană, mileniul I p. Chr...) 

Statut (Pierdute și regăsite/Descoperiri 
Noi/Cunoscute și redocumentate) 

Cunoscute și redocumentate 

RAN (Da/Nu/Necesită corecții) Da 

Coordonate – de orice fel 
 

Pădure (Da/Nu/Mixt) Nu 

Suprafață investigată (mp/ha) Ca 40 mp 

Descoperiri (secțiuni, sondaje, 
principalele rezultate, cronologie, tip de 
sit - funcționalitate) 

Trei secțiuni pe traseul drumului vechi de la baza „Cetățuii”, 
pe malul stâng al Dâmboviței, patru secțiuni pe platoul din 
aval de așezare, sub „Colțul Doamnei”, pe terasa de pe 
malul drept al Dâmboviței. Identificarea nivelelor de locuire 
din a doua epocă a fierului, identificarea traseului drumului 
vechi, stabilirea unor repere cronologice clare pentru 
acesta. Așezare, drum. 

Investigații Geofizice? Nu 

Situl este acoperit cu date LiDAR? Da 

Documentare aeriană cu dronă? Da 

Cercetarea a fost publicată? Nu 

Echipă Dragoș Măndescu, Bogdan Ciupercă 

Data expediției Iulie 2021 

Foto 
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Hârtiești Dealul Țuțuianu 
Nr. 3 

Nume sit Hârtiești - Dealul Țuțuianu 

Județ Argeș, la limita cu Dâmbovița 

Conexiune cu un Coridor de 
circulație major (Buzău, Oituz, 
Rucăr-Bran, Munții Perșani, 
conexiuni prin curbura internă 
a Carpaților între Oituz și 
Buzău, porți montane nordice) 

Izvoarele Cârcinovului, conexiune cu Rucăr-Bran 

Teme (de ex. fortificații, 
drumuri vechi, Primul Război 
Mondial, epoca fierului, castre 
etc.) 

Depunere rituală 

Statut (Pierdute și 
regăsite/Descoperiri 
Noi/Cunoscute și 
redocumentate) 

Descoperiri Noi 

RAN (Da/Nu/Necesită corecții) Nu 

Coordonate  

Pădure (Da/Nu/Mixt) Da 

Suprafață investigată (mp/ha) Cercetare de suprafață, fără săpătură 

Descoperiri (secțiuni, sondaje, 
principalele rezultate, 
cronologie, tip de sit - 
funcționalitate) 

Pumnal de cupru de tip Homorâciu, epoca bronzului, depunere 
rituală (?). 

Investigații Geofizice? Nu  

Situl este acoperit cu date 
LiDAR? 

Nu 

Documentare aeriană cu 
dronă? 

Nu 

Cercetarea a fost publicată? Nu (în curs) 

Echipă Dragoș Măndescu 

Data expediției Iulie 2021 

Foto 
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Oratea Podu Dâmboviței 
Nr. 4 

Nume sit Oratea, platoul de est (Podu Dâmboviței) 

Județ Argeș 

Conexiune cu un Coridor de 
circulație major  

Rucăr-Bran 

Teme (de ex. fortificații, drumuri 
vechi, Primul Război Mondial, 
epoca fierului, castre etc.) 

fortificații, drumuri, Limes Transalutanus 

Statut (Pierdute și 
regăsite/Descoperiri Noi/Cunoscute 
și redocumentate) 

Cunoscute și redocumentate (unele aspecte pot fi 
considerate descoperiri noi) 

RAN (Da/Nu/Necesită corecții) Necesită corecții 

Coordonate – de orice fel  

Pădure (Da/Nu/Mixt) Nu 

Suprafață investigată (mp/ha) 40 ha (așezare fortificată de sec. III) 

Descoperiri (secțiuni, sondaje, 
principalele rezultate, cronologie, 
tip de sit - funcționalitate) 

S.4, 6.2 x 2 m, în marginea abruptului, completarea planului 
pentru turnul roman. 
S.5, 6,5 x 1,5 m, la colțul de vest al platoului, urme de 
locuire de sec. III, fără urme de fortificare spre șanțul cetății 
medievale. 
S.6, 4 x 1.5 m, în zona de NE a platoului, pentru clarificarea 
unei modificări antropice (diagnostic: modificare recentă, 
legată de linia de înaltă tensiune) 
S.7, 5,4 x 1,5 m, la extremitatea sud-estică a platoului; 
drum roman refăcut și reutilizat în evul mediu; 
S.8, 6 x 2 m, la extremitatea nord-estică a platoului, drum 
roman refăcut și reutilizat în evul mediu. 

Investigații Geofizice? Nu (situl este traversat de o linie de mare tensiune) 

Situl este acoperit cu date LiDAR? Da 

Documentare aeriană cu dronă? Da 

Cercetarea a fost publicată? Nu 

Echipă Eugen S. Teodor 

Data expediției 16-27 august 2021 

Foto 
 
(fotografie din dronă spre „platoul 
de est” și cetatea Oratea, vedere de 
la NE) 
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Rucăr-Pleașa Posada 
Nr. 5 

Nume sit Rucăr - Pleașa Posada 

Județ Argeș 

Conexiune cu un Coridor de 
circulație major (Buzău, Oituz, 
Rucăr-Bran, Munții Perșani, 
conexiuni prin curbura internă 
a Carpaților între Oituz și 
Buzău, porți montane nordice) 

Rucăr-Bran 

Teme (de ex. fortificații, 
drumuri vechi, Primul Război 
Mondial, epoca fierului, castre 
etc.) 

Drumuri, castre, Primul Război Mondial 

Statut (Pierdute și 
regăsite/Descoperiri 
Noi/Cunoscute și 
redocumentate) 

Descoperiri Noi 

RAN (Da/Nu/Necesită corecții) Nu 

Coordonate – de orice fel  

Pădure (Da/Nu/Mixt) Mixt 

Suprafață investigată (mp/ha) 8 mp sondaj 

Descoperiri (secțiuni, sondaje, 
principalele rezultate, 
cronologie, tip de sit - 
funcționalitate) 

Brățări romane găsite întâmplător, denar roman republican găsit pe 
același loc în secțiunea de verificare. Epoca romană. Descoperire ce 
ține probabil de burgus-ul de la Rucăr, aflat la 1 km către SW. Poate 
un turn de observație ce a funcționat pe culmea Pleașa Posada, în 
conexiune cu burgus-ul din vale. Între burgus și Pleașa Posada, 
vestigii de drum vechi, cu urme săpate în stâncă. Pe culmea Pleașa 
Posada, deasupra DN, tranșee + cuib de mitralieră din I RM. 

Investigații Geofizice? Nu 

Situl este acoperit cu date 
LiDAR? 

Da 

Documentare aeriană cu 
dronă? 

Da 

Cercetarea a fost publicată? Nu (în curs) 

Echipă Dragoș Măndescu, Adrian Pițigoi, Ion Dumitrescu, vizită E. S. 
Teodor 

Data expediției August 2021 

Foto 
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Drum medieval 
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Valea Stănii Dealul Bisericii 
Nr. 6 

Nume sit Valea Stânii - Dealul Bisericii 

Județ Argeș 

Conexiune cu un Coridor 
de circulație major (Buzău, 
Oituz, Rucăr-Bran, Munții 
Perșani, conexiuni prin 
curbura internă a Carpaților 
între Oituz și Buzău, porți 
montane nordice) 

La sud de coridorul Rucăr-Bran, pe valea Argeșelului 

Teme (de ex. fortificații, 
drumuri vechi, Primul 
Război Mondial, epoca 
fierului, castre etc.) 

Trasee de pășunat / transhumanță (preistorice) 

Statut (Pierdute și 
regăsite/Descoperiri 
Noi/Cunoscute și 
redocumentate) 

Descoperiri Noi 

RAN (Da/Nu/Necesită 
corecții) 

Nu 

Coordonate – de orice fel  
Pădure (Da/Nu/Mixt) Mixt 

Suprafață investigată 
(mp/ha) 

20 mp 

Descoperiri (secțiuni, 
sondaje, principalele 
rezultate, cronologie, tip de 
sit - funcționalitate) 

Vatră, perioada târzie a epocii bronzului, fără nivel de locuire. 

Investigații Geofizice? Nu 

Situl este acoperit cu date 
LiDAR? 

Nu 

Documentare aeriană cu 
dronă? 

Nu 

Cercetarea a fost 
publicată? 

Nu 

Echipă Dragoș Măndescu 

Data expediției Martie 2021 

Foto 
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BRAȘOV 

Cruci de piatră din coridorul Rucăr-Bran 
Nr. 7 

Nume sit Coridorul Rucăr-Bran 

Județ Argeș și Brașov 

Conexiune cu un Coridor de 
circulație major  

Rucăr-Bran 

Teme (de ex. fortificații, 
drumuri vechi, Primul Război 
Mondial, epoca fierului, castre 
etc.) 

Nici una dintre categoriile consacrate ale proiectului, fiind 
vorba despre documentarea unui tip de monument tipic pentru 
finalul evului mediu – crucile de calcar 

Statut (Pierdute și 
regăsite/Descoperiri 
Noi/Cunoscute și 
redocumentate) 

Nici una dintre opțiuni, sau toate trei... 

RAN (Da/Nu/Necesită corecții) Parțial în LMI 

Coordonate – de orice fel multiple 

Pădure (Da/Nu/Mixt) nu 

Suprafață investigată (mp/ha)  

Descoperiri (secțiuni, sondaje, 
principalele rezultate, 
cronologie, tip de sit - 
funcționalitate) 

s-au documentat 26 de cruci mari și 5 cruci mici, din județele 
Dâmbovița, Argeș și Brașov 

Investigații Geofizice? nu, dar XRF, microscopie, expertiză geologică 

Situl este acoperit cu date 
LiDAR? 

nu este cazul 

Documentare aeriană cu 
dronă? 

nu este necesară 

Cercetarea a fost publicată? Nu 

Echipă Eugen S. Teodor, Constantin Haită, Daniela Stan 

Data expediției 8-10 oct. 2021 

Fotografie 
 
cruce de tip muscelean în faţa 
bisericii din Şimon (com. Bran, 
jud. Braşov) 
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Măguricea Branului 
Nr. 8 

Nume sit Măguricea Branului 

Județ Brașov 

Conexiune cu un Coridor de 
circulație major  

Rucăr-Bran 

Teme (de ex. fortificații, drumuri 
vechi, Primul Război Mondial, epoca 
fierului, castre etc.) 

Preistorie (Hallstatt?) 

Statut (Pierdute și 
regăsite/Descoperiri Noi/Cunoscute 
și redocumentate) 

Descoperire nouă 

RAN (Da/Nu/Necesită corecții) Nu 

Coordonate – de orice fel  

Pădure (Da/Nu/Mixt) Da 

Suprafață investigată (mp/ha) 3,4 ha 

Descoperiri (secțiuni, sondaje, 
principalele rezultate, cronologie, tip 
de sit - funcționalitate) 

Cetatea de Est: 
S.1, 8,4 x 2 m; S.2, 7,2 x 1 m; S.3, 4,7 x 2,3 m 
Complexul fortificat de vest: 
S.4, 18 x 2 m 

Investigații Geofizice? nu 

Situl este acoperit cu date LiDAR? da 

Documentare aeriană cu dronă? nu este posibilă  

Cercetarea a fost publicată? Nu 

Echipă Eugen S. Teodor, Toader Popescu, Ovidiu Popescu 

Data expediției 12-25 sept. 2021 

Foto 
 
Măguricea, complexul de vest, S.4, 
vedere dinspre capătul de nord 
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Predeal Susai 
Nr. 9 

Nume sit Predeal Susai 

Județ Brașov 

Conexiune cu un Coridor de 
circulație major  

Prahova 

Teme (de ex. fortificații, 
drumuri vechi, Primul 
Război Mondial, epoca 
fierului, castre etc.) 

Primul Război Mondial 

Statut (Pierdute și 
regăsite/Descoperiri 
Noi/Cunoscute și 
redocumentate) 

Situl este nou, însă numai pentru literatura arheologică, fiind 
cunoscut de detectoriști de vreo 4 sau 5 ani. 

RAN (Da/Nu/Necesită 
corecții) 

Nu (iar eventuala înregistrare necesită o discuție) 

Coordonate – de orice fel  

Pădure (Da/Nu/Mixt) mixt 

Suprafață investigată 
(mp/ha) 

2 ha 

Descoperiri (secțiuni, 
sondaje, principalele 
rezultate, cronologie, tip de 
sit - funcționalitate) 

Secțiune arheologică neregulată (5,3 x 3,9 x 2,7 x 2,45 x 2,36 m), 
bordei militar, rămășițe umane fără conexiune anatomică, 5 
subiecți, muniție, echipament militar. 

Investigații Geofizice? nu 

Situl este acoperit cu date 
LiDAR? 

nu 

Documentare aeriană cu 
dronă? 

da 

Cercetarea a fost 
publicată? 

Nu 

Echipă Eugen S. Teodor, Andrei Soficaru, Răzvan Bolba, Ovidiu Popescu 

Data expediției 1-9 sept. 2021 

Foto 
 
Fotografie a bordeiului 
militar de la Susai, vedere 
de la SE. 
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Racoșul de Jos. Tipia Ormenișului Nord 
Nr. 10 

Nume sit Racoș. Tipia Ormenișului Nord 3/Val. 

Județ Brașov 

Conexiune cu un Coridor de 
circulație major  

Defileul Oltului din M-ții Perșani 

Teme (de ex. fortificații, drumuri 
vechi, Primul Război Mondial, 
epoca fierului, castre etc.) 

Fortificații liniare; drumuri vechi în M-ții Perșani; habitatul din epoca 
târzie a fierului din defileul Oltului. 

Statut (Pierdute și 
regăsite/Descoperiri 
Noi/Cunoscute și redocumentate) 

Descoperire Nouă 

RAN (Da/Nu/Necesită corecții) Nu 

Coordonate – de orice fel  

Pădure (Da/Nu/Mixt) Da 

Suprafață investigată (mp/ha) 22 mp 

Descoperiri (secțiuni, sondaje, 
principalele rezultate, cronologie, 
tip de sit - funcționalitate) 

o secțiune de 2 x 11 m, orientata NNV-SSE – pe valul interior, mai bine 
păstrat, în capătul extrem nordic al liniei. Fără artefacte. 

Investigații Geofizice? GPR cu bune rezultate; magnetometria a fost doar testată, există 
contrast (piatra din val fiind nemagnetică, iar matricea solului 
magnetică). 

Situl este acoperit cu date 
LiDAR? 

Da. Structură dublă șanț-val ușor semicirculară, cu șanțurile orientate 
spre vest; pe alocuri aspectul este foarte aplatizat. Lungime 220 m; 
traversează două văi adânci care se varsă în Olt. Blochează accesul pe 
un drum secundar care vine dinspre Olt spre Tipia Ormenișului. 

Documentare aeriană cu dronă? Nu este posibilă, datorită pădurii 

Cercetarea a fost publicată? Nu 

Echipă Magdalena Ștefan, Dan Ștefan, Valeriu Sîrbu, Lucica Savu 

Data expediției iulie 2021 

Foto: vedere top LiDAR, cu săgeți 
roșii e marcat traseul fortificației 
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S5/2020-2021; vedere spre nord; 
A fost pusă în evidență construcția 
din bolovani de calcar legați cu lut 
a valului, pe o lățime de 9 m. 
Săpătura este neterminată. În 
capătul sudic am ajuns la 
adâncimea de 1.60 m. 
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Racoșul de Jos Piatra Detunată 
Nr. 11 

Nume sit Racoș. Piatra Detunată 

Județ Brașov 

Conexiune cu un Coridor de 
circulație major  

Defileul Oltului din M-ții Perșani 

Teme (de ex. fortificații, drumuri 
vechi, Primul Război Mondial, 
epoca fierului, castre etc.) 

Fortificații preistorice; a doua epocă a fierului; prima epocă a 
fierului; habitat la înălțime; fortificații arse. 

Statut (Pierdute și 
regăsite/Descoperiri 
Noi/Cunoscute și redocumentate) 

Cunoscut și redocumentat 

RAN (Da/Nu/Necesită corecții) Da 

Coordonate – de orice fel  

Pădure (Da/Nu/Mixt) Da 

Suprafață investigată (mp/ha) 3100 mp (magnetic) 

Descoperiri (secțiuni, sondaje, 
principalele rezultate, cronologie, 
tip de sit - funcționalitate) 

S-a actualizat planul sitului, marcându-se topografic traseul 
mai multor secțiuni vechi. Au fost delimitate două terase pe 
panta estică. 

Investigații Geofizice? A fost investigată prin metoda magnetică întreaga terasa 1, 
precum și o terasă mai mică aflată mai sus, spre NE. Rezultate 
bune. Pe terasa 1 a fost pusă în evidență structura valului care 
conține pe toată lungimea lui material puternic ars. Au fost 
înregistrate și câteva profile GPR pe această terasa 2, mai mică.  

Situl este acoperit cu date 
LiDAR? 

Da.  

Documentare aeriană cu dronă? Da 

Cercetarea a fost publicată? Nu 

Echipă Dan Ștefan, Magdalena Ștefan, Valeriu Sîrbu, Lucica Savu 

Data expediției iulie 2021 

Foto: zona B – parte din terasa 1 
investigată prin metoda 
magnetică – rezultatele scnării 
suprapuse peste modelul 
terenului obținut din date LiDAR 
peste care a fost marcat traseul 
secțiunilor vechi (Florea Costea). 
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Rotbav Valea Seacă 
Nr. 12 

Nume sit Rotbav - Valea Seacă/Movile 

Județ Brașov 

Conexiune cu un Coridor de 
circulație major (Buzău, Oituz, 
Rucăr-Bran, Munții Perșani, 
conexiuni prin curbura internă 
a Carpaților între Oituz și 
Buzău, porți montane nordice) 

Siturile din această zonă sunt în conexiune atât cu valea Oltului 
și, mai departe, în amonte cu sud-estul Transilvaniei, iar spre 
vest cu depresiunea Sibiului, cât și, pe drum de plai, cu 
depresiunea Brașovului.  

Teme (de ex. fortificații, 
drumuri vechi, Primul Război 
Mondial, epoca fierului, castre 
etc.) 

A Doua Epocă a Fierului; epoca bronzului (?); drumuri vechi 

Statut (Pierdute și 
regăsite/Descoperiri 
Noi/Cunoscute și 
redocumentate) 

Descoperiri noi 

RAN (Da/Nu/Necesită corecții) Nu 

Coordonate  

Pădure (Da/Nu/Mixt) Da  

Suprafață investigată (mp/ha) 70 mp săpătură; 290 mp aerian. 

Descoperiri (secțiuni, sondaje, 
principalele rezultate, 
cronologie, tip de sit - 
funcționalitate) 

În anul 2021, într-o suprafață de circa 70 mp, a fost cercetată 
Structura nr. 1, cea mai masivă, din calcar cu aspectul unei 
movile/tumul. Structura avea o platformă de formă aproape 
circulară din calcar spart, mărginită de bucăți mai mari din calcar, 
peste care s-a mai păstrat o moviliță formată din calcar spart 
foarte mărunt, ”armat”, pe diverse direcții, cu blocuri mai mari 
sau mai mici de calcar spart. Structura avea un ring format din 
blocuri masive de calcar. S-a observat o intervenție modernă în 
manta. Cu excepția unor foarte mici bucățele de cărbune, aflate 
sub platformă, nu s-a descoperit niciun mobilier funerar. 
Pe latura de est, Movila 1 era însoțită de o structură liniară din 
pietre, pe direcția Nord-Sud, păstrată pe o lungime de circa 8,00 
m. Precizăm că în această zonă mai sunt câteva structuri din 
calcar cu aspect de tumuli, plus o altă structură liniară de peste 
20 m, pe care se află câteva aglomerări de blocuri masive din 
calcar. Sunt, evident, amenajări antropice, calcarul fiind adus din 
altă parte, însă, până la cercetarea și a altor structuri, nu se poate 
preciza perioada când ele au fost ridicate. S-a realizat și 
documentare fotogrammetrică de proximitate, pe zonele 
cercetate arheologic și pe 3 faze de documentare arheologică, 
toate cu georeferențiere, generare ortofotomozaic și model 
digital al elevației. Fotografii și video aeriene de ansamblu (sub 
nivelul copaci. 

Investigații Geofizice? Da 

Situl este acoperit cu date 
LiDAR? 

Da 

Documentare aeriană cu 
dronă? 

Doar foto generale și video, zona este împădurită. 

Cercetarea a fost publicată? Parțial/Zona investigată în 2021 nu a fost publicată 
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Echipă Valeriu Sîrbu, Călin Șuteu, Lucica Savu, Alexandru Halbac 

Data expediției Iulie 2021 

Foto 
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BRĂILA 

Mănăstirea Măxineni 
Nr. 13 

Nume sit Mănăstirea Măxineni 

Județ Brăila 

Conexiune cu un Coridor de 
circulație major (Buzău, Oituz, 
Rucăr-Bran, Munții Perșani, 
conexiuni prin curbura internă a 
Carpaților între Oituz și Buzău, 
porți montane nordice) 

Conexiunile drumului Buzăului cu Gurile Dunării  

Teme (de ex. fortificații, 
drumuri vechi, Primul Război 
Mondial, epoca fierului, castre 
etc.) 

Epocă medievală; drumuri vechi 

Statut (Pierdute și 
regăsite/Descoperiri 
Noi/Cunoscute și 
redocumentate) 

Cunoscute și redocumentate 

RAN (Da/Nu/Necesită corecții) Da 

Coordonate  

Pădure (Da/Nu/Mixt) Nu 

Suprafață investigată (mp/ha)  

Descoperiri (secțiuni, sondaje, 
principalele rezultate, 
cronologie, tip de sit - 
funcționalitate) 

3 sondaje la 450 m sud de incinta mănăstirii (unul de 4 x 4 m și 
doua de 2 x 2 m) au arătat că acea zonă a fost în trecut 
inundabilă improprie locuirii. 

Investigații Geofizice? Da 

Situl este acoperit cu date 
LiDAR? 

Nu 

Documentare aeriană cu 
dronă? 

Da 

Cercetarea a fost publicată? Nu 

Echipă Ionel Cândea 

Data expediției Iulie 2021 

Foto  
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BUZĂU 

Breaza – Fântâna lui Carpen 
Nr. 14 

Nume sit Breaza - Fântâna lui Carpen / Piatra Şoimului 

Județ Buzău 

Conexiune cu un Coridor de 
circulație major (Buzău, 
Oituz, Rucăr-Bran, Munții 
Perșani, conexiuni prin 
curbura internă a Carpaților 
între Oituz și Buzău, porți 
montane nordice) 

Conexiuni prin valea Nişcovului cu vechiul drum Urlaţi-Chiojd 

Teme (de ex. fortificații, 
drumuri vechi, Primul Război 
Mondial, epoca fierului, 
castre etc.) 

epoca bronzului 

Statut (Pierdute și 
regăsite/Descoperiri 
Noi/Cunoscute și 
redocumentate) 

Cunoscut şi redocumentat 

RAN (Da/Nu/Necesită 
corecții) 

Necesită corecţii 

Coordonate  

Pădure (Da/Nu/Mixt) Nu 

Suprafață investigată 
(mp/ha) 

2 mp 

Descoperiri (secțiuni, 
sondaje, principalele 
rezultate, cronologie, tip de 
sit - funcționalitate) 

Pe platoul stâncos de pe versantul sud-estic al Istriţei am trasat 
două sondaje cu dimensiuni de 1 x 1 m fiecare; depunerea 
antropică este sporadică (mai consistentă în S. 2, spre mijlocul 
platoului, mai subţire în S. 1, spre marginea de est). În S. 2 nivelul 
steril a fost atins la 0,65/0,70; s-a observat un singur nivel, cu 
puţine materiale antropice (fragmente ceramice de mici 
dimensiuni, câteva oase de animale, bulgări mici de lipitură arsă), 
care pot fi atribuite epocii bronzului - cultura Monteoru. 

Investigații Geofizice? Nu 

Situl este acoperit cu date 
LiDAR? 

 

Documentare aeriană cu 
dronă? 

Nu 

Cercetarea a fost publicată? Nu 

Echipă Roxana Munteanu, Daniel Garvăn 

Data expediției septembrie 2021 
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Foto: 
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Buda Crăciunești Poiana Zidului Mănăstirea Cislău 
Nr. 15 

Nume sit Buda Crăciunești Poiana zidului - Mănăstirea Cislău 

Județ Buzău 

Conexiune cu un Coridor de circulație 
major (Buzău, Oituz, Rucăr-Bran, Munții 
Perșani, conexiuni prin curbura internă 
a Carpaților între Oituz și Buzău, porți 
montane nordice) 

Drumul Buzăului 

Teme (de ex. fortificații, drumuri vechi, 
Primul Război Mondial, epoca fierului, 
castre etc.) 

Epoca medievală târzie, sec. XVI - XVIII; drumuri vechi; 
mânăstire 

Statut (Pierdute și regăsite/Descoperiri 
Noi/Cunoscute și redocumentate) 

Cunoscute și redocumentate 

RAN (Da/Nu/Necesită corecții) Da, 46340.01 

Coordonate  

Pădure (Da/Nu/Mixt) Nu (pășune) 

Suprafață investigată (mp/ha) 40 ha aerian 

Descoperiri (secțiuni, sondaje, 
principalele rezultate, cronologie, tip de 
sit - funcționalitate) 

Au fost dezvelite integral prin săpătură fundațiile 
pridvorului bisericii (descoperite în 2020, pe toată 
jumătatea sudică. Astfel, avem dimensiunile întregului 
edificiu). 

Investigații Geofizice? Nu 

Situl este acoperit cu date LiDAR? Nu 

Documentare aeriană cu dronă? Da. A fost realizată o documentare fotogrammetrică de 
ansamblu (aeriană) și o documentare de proximitate, 
cu zona săpăturilor arheologice în desfășurare, cu 
georeferențiere Stereo70, generare ortofotomozaic și 
model digital al elevației. 

Cercetarea a fost publicată? Nu 

Echipă Ionel Cândea, Valeriu Sîrbu, Călin Șuteu, Sebastian 
Matei, Roxana Munteanu, Daniel Garvăn 

Data expediției Iunie 2021 

Foto  
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Dobrilești Dealul Ciuhoiu 
Nr. 16 

Nume sit Dobrileşti - Dealul Ciuhoiu 

Județ Buzău 

Conexiune cu un Coridor de 
circulație major (Buzău, Oituz, 
Rucăr-Bran, Munții Perșani, 
conexiuni prin curbura internă a 
Carpaților între Oituz și Buzău, porți 
montane nordice) 

Conexiuni prin valea Nişcovului cu vechiul drum Urlaţi-
Chiojd 

Teme (de ex. fortificații, drumuri 
vechi, Primul Război Mondial, 
epoca fierului, castre etc.) 

Epoca bronzului 

Statut (Pierdute și 
regăsite/Descoperiri Noi/Cunoscute 
și redocumentate) 

Cunoscut şi redocumentat 

RAN (Da/Nu/Necesită corecții) Nu 

Coordonate  

Pădure (Da/Nu/Mixt) Nu 

Suprafață investigată (mp/ha) 4 mp 

Descoperiri (secțiuni, sondaje, 
principalele rezultate, cronologie, 
tip de sit - funcționalitate) 

O parte a sitului este afectată de alunecări de teren cauzat 
de excesul de apă în sol. Am efectuat două sondaje cu 
dimensiuni de 1 x 1,5 m fiecare pe platou, în partea de sud a 
sitului şi o taluzare a zonei erodate (pe o lungime de 2,5 
metri); depunerea antropică atinge o grosime de un metru; 
artefactele recuperate documentează o singură etapă 
cronologică - epoca bronzului, cultura Monteoru. A fost 
identificat un material ceramic decorat în stil Monteoru Ic2 
(inclusiv mai multe fragmente dintr-un vas spart, in situ) şi 
câteva fragmente de lipitură arsă. 

Investigații Geofizice? Nu 

Situl este acoperit cu date LiDAR?  

Documentare aeriană cu dronă? Nu 

Cercetarea a fost publicată? Nu 

Echipă Roxana Munteanu, Daniel Garvăn 

Data expediției septembrie 2021 

Foto 
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Fințești Dealul Daghidoiu 
Nr. 17 

Nume sit Finţeşti - Dealul Daghidoiu 

Județ Buzău 

Conexiune cu un Coridor de 
circulație major (Buzău, Oituz, 
Rucăr-Bran, Munții Perșani, 
conexiuni prin curbura internă a 
Carpaților între Oituz și Buzău, 
porți montane nordice) 

Conexiuni prin valea Nişcovului cu vechiul drum Urlaţi-Chiojd 

Teme (de ex. fortificații, 
drumuri vechi, Primul Război 
Mondial, epoca fierului, castre 
etc.) 

epoca bronzului 

Statut (Pierdute și 
regăsite/Descoperiri 
Noi/Cunoscute și 
redocumentate) 

Cunoscut şi redocumentat 

RAN (Da/Nu/Necesită corecții) Nu 

Coordonate  

Pădure (Da/Nu/Mixt) Nu 

Suprafață investigată (mp/ha) 2 mp 

Descoperiri (secțiuni, sondaje, 
principalele rezultate, 
cronologie, tip de sit - 
funcționalitate) 

Pe culmea situată la vest de situl Năeni-Zănoaga, în apropierea 
limitei între judeţele Buzău şi Prahova, am efectuat o cercetare 
de teren (pe cca. 1,5 ha) şi două sondaje (în zona în care au fost 
identificate câteva materiale ceramice la suprafaţa solului). 
Sondajele au totalizat 2 mp şi au atins adâncimea de 0,40 metri. 
Deşi la suprafaţă se găseau rare fragmente ceramice (de mici 
dimensiuni, corodate, care pot fi atribuite cel mai probabil epocii 
bronzului), în săpătură nu am identificat urme ale unei activităţi 
umane. 

Investigații Geofizice? Nu 

Situl este acoperit cu date 
LiDAR? 

 

Documentare aeriană cu 
dronă? 

Nu 

Cercetarea a fost publicată? Nu 

Echipă Roxana Munteanu, Daniel Garvăn 

Data expediției septembrie 2021 

Foto 
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Fințești Șipot 
Nr. 18 

Nume sit Finţeşti - Şipot 

Județ Buzău 

Conexiune cu un Coridor de circulație 
major (Buzău, Oituz, Rucăr-Bran, Munții 
Perșani, conexiuni prin curbura internă 
a Carpaților între Oituz și Buzău, porți 
montane nordice) 

Conexiuni prin valea Nişcovului cu vechiul drum Urlaţi-
Chiojd 

Teme (de ex. fortificații, drumuri vechi, 
Primul Război Mondial, epoca fierului, 
castre etc.) 

Eneolitic, cultura Gumelniţa 

Statut (Pierdute și regăsite/Descoperiri 
Noi/Cunoscute și redocumentate) 

Cunoscute și redocumentate 

RAN (Da/Nu/Necesită corecții) Da; Cod RAN 47872.10 

Coordonate 45° 6'21.96"N; 26°27'41.39"E 

Pădure (Da/Nu/Mixt) Nu 

Suprafață investigată (mp/ha) 14.7 Ha aerian 

Descoperiri (secțiuni, sondaje, 
principalele rezultate, cronologie, tip de 
sit - funcționalitate) 

În anul 2021 a fost realizată aerofotogrammetria 
sitului. 

Investigații Geofizice? Nu 

Situl este acoperit cu date LiDAR?  

Documentare aeriană cu dronă? Da. Documentare fotogrammetrică aeriană cu 
georeferențiere, generare ortofotomozaic și model 
digital al elevației. 

Cercetarea a fost publicată? Nu 

Echipă Daniel Garvăn, Călin Șuteu 

Data expediției August 2021 

Foto  
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Oreavul Cetățuia 
Nr. 19 

Nume sit Oreavul - Cetățuia 

Județ Buzău 

Conexiune cu un Coridor de 
circulație major (Buzău, Oituz, 
Rucăr-Bran, Munții Perșani, 
conexiuni prin curbura internă a 
Carpaților între Oituz și Buzău, 
porți montane nordice) 

Valea Râmnicului conexiune cu Valea Buzăului prin zona 
extracarpatică; conexiune cu zona Comandău – Covasna prin 
drumuri de plai din nordul județului Buzău 

Teme (de ex. fortificații, drumuri 
vechi, Primul Război Mondial, 
epoca fierului, castre etc.) 

A doua epocă a fierului; drumuri vechi; 

Statut (Pierdute și 
regăsite/Descoperiri 
Noi/Cunoscute și redocumentate) 

Descoperiri noi 

RAN (Da/Nu/Necesită corecții) Nu 

Coordonate  

Pădure (Da/Nu/Mixt) Da  

Suprafață investigată (mp/ha) 6 mp săpătură; 17 ha aerian 

Descoperiri (secțiuni, sondaje, 
principalele rezultate, cronologie, 
tip de sit - funcționalitate) 

În anul 2021 au fost trasate 3 sondaje: 
S1 – 2 x 1 m; S2 – 2 x 1 m; S3 – 2 x 1 m; 
Au fost identificate două straturi de cultură, unul atribuit 
epocii dacice și celălalt epocii bronzului; Au fost descoperite și 
cercetate două complexe dacice; s-au găsit numeroase 
materiale de factură dacică și mai putine din epoca bronzului 
(cultura Monteoru) 

Investigații Geofizice? Nu 

Situl este acoperit cu date LiDAR? Nu 

Documentare aeriană cu dronă? Da. Documentare fotogrammetrică aeriană cu 
georeferențiere, generare ortofotomozaic și model digital al 
elevației. Documentare topografică a secțiunilor arheologice 
în cercetare și din campaniile vechi. 

Cercetarea a fost publicată? Nu 

Echipă Sebastian Matei, Valeriu Sîrbu, Călin Șuteu 

Data expediției octombrie 2021 

Foto 
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Oratia Cetățuia 
Nr. 20 

Nume sit Oratia - Cetățuia 

Județ Buzău 

Conexiune cu un 
Coridor de circulație 
major (Buzău, Oituz, 
Rucăr-Bran, Munții 
Perșani, conexiuni prin 
curbura internă a 
Carpaților între Oituz și 
Buzău, porți montane 
nordice) 

Valea Râmnicului conexiune cu Valea Buzăului prin zona extracarpatică; 
conexiune cu zona Comandău – Covasna prin drumuri de plai din 
nordul județului Buzău 

Teme (de ex. fortificații, 
drumuri vechi, Primul 
Război Mondial, epoca 
fierului, castre etc.) 

A doua epocă a fierului; drumuri vechi; 

Statut (Pierdute și 
regăsite/Descoperiri 
Noi/Cunoscute și 
redocumentate) 

Cunoscute și redocumentate 

RAN (Da/Nu/Necesită 
corecții) 

Da; Cod RAN 48717.01 

Coordonate 45°26'39.73"N, 27° 0'23.27"E 

Pădure (Da/Nu/Mixt) Mixt 

Suprafață investigată 
(mp/ha) 

10 mp săpătură; 17 ha aerian 

Descoperiri (secțiuni, 
sondaje, principalele 
rezultate, cronologie, 
tip de sit - 
funcționalitate) 

În anul 2021 au fost trasate 4 sondaje: S1 – 3 x 1 m; S2 – 2 x 1 m; S3 – 2 
x 1 m; S4 – 3 x 1 m 
Au fost identificate două straturi de cultură, unul atribuit epocii getice, 
sec. IV-III a. Chr., și celălalt epocii bronzului. Au fost descoperite și 
cercetate 6 complexe (o vatră și 5 gropi); se remarcă groapa notată Cpl. 
3 (în S2) unde s-au descoperit două vase întregibile atribuite culturii 
getice. Singurul  complex care poate fi atribuit epocii bronzului a fost 
reprezentat de o vatră parţial intersectată în săpătură, având o 
suprafaţă prost conservată; aspectul şi consistenţa acesteia arată o 
utilizare de scurtă durată. Materialele ceramice din epoca bronzului 
documentează un interval cronologic mai larg, fiind decorate în stil 
Monteoru Ic3 şi Monteoru târziu. Alături de acestea se remarcă un 
fragment ceramic cu decor specific pentru cultura Wietenberg. 

Investigații Geofizice? Nu 

Situl este acoperit cu 
date LiDAR? 

Nu 

Documentare aeriană 
cu dronă? 

Da. Documentare fotogrammetrică aeriană cu georeferențiere, 
generare ortofotomozaic și model digital al elevației. 

Cercetarea a fost 
publicată? 

Nu 

Echipă Valeriu Sîrbu, Sebastian Matei, Roxana Munteanu, Daniel Garvăn, Călin 
Șuteu 

Data expediției Noiembrie 2021 
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Foto: 
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Sărata Monteoru Schitul lui Negoiță 
Nr. 21 

Nume sit Sărata Monteoru Schitul lui Negoiță 

Județ Buzău 

Conexiune cu un Coridor de circulație 
major (Buzău, Oituz, Rucăr-Bran, Munții 
Perșani, conexiuni prin curbura internă 
a Carpaților între Oituz și Buzău, porți 
montane nordice) 

Drumul Buzăului 

Teme (de ex. fortificații, drumuri vechi, 
Primul Război Mondial, epoca fierului, 
castre etc.) 

Epoca medievală târzie, sec. XVI - XVIII; drumuri vechi; 
mânăstire 

Statut (Pierdute și regăsite/Descoperiri 
Noi/Cunoscute și redocumentate) 

Cunoscute și redocumentate 

RAN (Da/Nu/Necesită corecții)  

Coordonate  

Pădure (Da/Nu/Mixt)  

Suprafață investigată (mp/ha)  

Descoperiri (secțiuni, sondaje, 
principalele rezultate, cronologie, tip de 
sit - funcționalitate) 

S-a reușit punerea în evidență a fundației de piatră a 
sitului. 

Investigații Geofizice?  

Situl este acoperit cu date LiDAR?  

Documentare aeriană cu dronă?  

Cercetarea a fost publicată?  

Echipă Ionel Cândea 

Data expediției  

Foto  
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Valea Catinei Piatra Rotării 
Nr. 22 

Nume sit Valea Cătinei - Piatra Rotării 

Județ Buzău 

Conexiune cu un Coridor de 
circulație major (Buzău, Oituz, 
Rucăr-Bran, Munții Perșani, 
conexiuni prin curbura internă a 
Carpaților între Oituz și Buzău, 
porți montane nordice) 

Valea Bâscei, la confluență cu pârâul Stâmnic - conexiune cu 
sud-estul Transilvaniei, prin Valea Teleajenului și pasul Tabla 
Buții; posibil drum secundar pe Valea Bâscei din zona 
Chiojdu, drum de culme până la Tabla Buții. 

Teme (de ex. fortificații, drumuri 
vechi, Primul Război Mondial, 
epoca fierului, castre etc.) 

A Doua Epocă a Fierului; drumuri vechi; 

Statut (Pierdute și 
regăsite/Descoperiri 
Noi/Cunoscute și redocumentate) 

Descoperiri noi 

RAN (Da/Nu/Necesită corecții) Nu 

Coordonate  

Pădure (Da/Nu/Mixt) Da  

Suprafață investigată (mp/ha) 95 mp săpătură; 11.07 Ha aerian. 

Descoperiri (secțiuni, sondaje, 
principalele rezultate, cronologie, 
tip de sit - funcționalitate) 

În anul 2021 au fost executate 12 secțiuni și sondaje: 
a) pe platoul stâncos din zona centrală, S5 = 14 x 2,40 m, S6 
=10 x 3 m și S7 = 6 x 2 m;  
b) pe terasa de est, S8 = 2x1 m;  
c) în sectorul de sud, S9 = 1x1 m, S10 = 1x1 m, S11 = 2x1 m, 
S12 = 2x1 m, S13 = 2x1 m;  
d) în sectorul de nord, S14 = 3 x 1 m; S15 = 2 x 1 m, S16 = 4 x 
1 m. 
În zona centrală, în secțiunile S5-S7, au fost descoperite doar 
gropi, lăcașuri de tălpi și bârne săpate în stâncă.  
În restul secțiunilor din sectorul sudic și nordic au fost 
descoperite exclusiv materiale dacice și un complex adâncit 
de epocă dacică. 
Numeroasele gropi de stâlpi, lăcașuri de tălpi, bârne și 
stinghii, de trepte și nivelări ale stâncii, în special în jumătatea 
nordică a muntelui, ne  demonstrează prezența a numeroase 
construcții și amenajări, ce impuneau un extraordinar efort 
uman cu o puternică motivație. 
Materiale arheologice descoperite aici, atât prin săpăturile 
arheologice, cât și recoltate de pe suprafața muntelui, de pe 
pante sau de la baza lor, aparțin epocii dacice, anume sec. II-I 
a. Chr., eventual prima jumătate a sec. I p. Chr. 
În zona centrală în secțiunile S5-S7 nu au fost descoperite 
materiale arheologice ci doar dezvelite noi amenajări în 
piatră. În restul secțiunilor din sectorul sudic și nordic au fost 
descoperite exclusiv materiale dacice. 

Investigații Geofizice? Nu 

Situl este acoperit cu date LiDAR? În anul 2021 a fost testată și aprofundată o alternativă de 
documentare a sitului prin intermediul tehnologiei LiDAR 
terestru, cu georeferențiere, ce a rezulta într-un set de date 
masiv, de 8,12 miliarde de puncte, colectate din 172 de stații 
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individuale de scanare. Datele sunt în faza de simplificare și 
clasificare, pentru a permite “înlăturarea” vegetației pe o 
primă zonă cercetată și vizualizarea în detaliu a 
caracteristicilor sale. A fost documentată astfel zona 
superioară a sitului, urmând ca în campania din 2022 să fie 
continuată documentarea și pe porțiunea sa inferioară. 

Documentare aeriană cu dronă? Da, doar documentare fotografică și video a sitului per 
ansamblu 

Cercetarea a fost publicată? Nu 

Echipă Valeriu Sîrbu, Sebastian Matei, Roxana Munteanu, Daniel 
Garvăn, Călin Șuteu, Alexandru Halbac 

Data expediției Iunie; septembrie-octombrie 2021 

Foto 
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Valea Lupului Chichilău 
Nr. 23 

Nume sit Valea Lupului - Chichilău 

Județ Buzău 

Conexiune cu un 
Coridor de circulație 
major (Buzău, Oituz, 
Rucăr-Bran, Munții 
Perșani, conexiuni prin 
curbura internă a 
Carpaților între Oituz 
și Buzău, porți 
montane nordice) 

Valea Buzăului conexiune cu sud-estul Transilvaniei, prin pasul Tabla 
Buții; posibil drum secundar pe Valea Bâscei, din zona Chiojdu, drum de 
culme până la Tabla Buții. 

Teme (de ex. 
fortificații, drumuri 
vechi, Primul Război 
Mondial, epoca 
fierului, castre etc.) 

A Doua Epocă a Fierului; drumuri vechi; 

Statut (Pierdute și 
regăsite/Descoperiri 
Noi/Cunoscute și 
redocumentate) 

Cunoscut și redocumentare 

RAN (Da/Nu/Necesită 
corecții) 

Da (cod RAN: 48450.01) 

Coordonate 45°20'59.28"N 
26°20'13.68"E 

Pădure (Da/Nu/Mixt) Mixt (pădure și pășune) 

Suprafață investigată 
(mp/ha) 

 13, 5 mp 

Descoperiri (secțiuni, 
sondaje, principalele 
rezultate, cronologie, 
tip de sit - 
funcționalitate) 

În anul 2021 au fost trasate 2 secțiuni: 
S8 = 4 x 1,5 m, pe Platou 
S9 = 4 x 1,5 m, pe Terasa 1 
În S8 au fost descoperite numeroase fragmente ceramice, toate dacice, 
precum și piese din metal, dintre care remarcăm o fibulă din bronz. De 
asemenea, există indicii privind amenajarea platoului și a pantei de către 
daci, prin terasare și tăierea stâncii. 
În S9 au fost descoperite resturile unei construcții incendiate care, 
stratigrafic, aparține unui orizont predacic, cel mai probabil din epoca 
bronzului. Și aici au fost descoperite elemente de amenajare a pantei. 
Materialele descoperite sunt de factură dacică în partea superioară a 
stratului arheologic și preistorice în cea inferioară (epoca bronzului și 
eneolitic). 

Investigații Geofizice? Nu 

Situl este acoperit cu 
date LiDAR? 

Nu 

Documentare aeriană 
cu dronă? 

Da 

Cercetarea a fost 
publicată? 

Nu 

Echipă Valeriu Sîrbu, Sebastian Matei, Roxana Munteanu, Daniel Garvăn, Călin 
Șuteu, Alexandru Halbac 
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Data expediției iunie 2021 

Foto 
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COVASNA 

Aninoasa 
Nr. 24 

Nume sit Turnul roman de la Aninoasa 

Județ Covasna 

Conexiune cu un Coridor de circulație major 
(Buzău, Oituz, Rucăr-Bran, Munții Perșani, 
conexiuni prin curbura internă a Carpaților între 
Oituz și Buzău, porți montane nordice) 

situl poate fi privit drept parte componentă a 
coridorului de circulaţie (în epoca romană) 
major din Pasul Buzău spre castrul de la 
Boroşneu Mare 

Teme (de ex. fortificații, drumuri vechi, Primul 
Război Mondial, epoca fierului, castre etc.) 

structura limesului roman din Estul Daciei 

Statut (Pierdute și regăsite/Descoperiri 
Noi/Cunoscute și redocumentate) 

puţin cunoscut şi redocumentat prin metode 
geofizice 

RAN (Da/Nu/Necesită corecții) Da 

Coordonate – de orice fel 
 

Pădure (Da/Nu/Mixt) nu 

Suprafață investigată (mp/ha) circa 10 000 m.p. 

Descoperiri (secțiuni, sondaje, principalele 
rezultate, cronologie, tip de sit - funcționalitate) 

identificarea urmelor presupusului turn 

Investigații Geofizice? Da 

Situl este acoperit cu date LiDAR? Nu 

Documentare aeriană cu dronă? Nu 

Cercetarea a fost publicată? nu 

Echipă Alexandru Popa 

Data expediției 2021 

Foto  
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Boroșneu Mare 
Nr. 25 

Nume sit Castrul roman de la Boroşneu Mare 

Județ Covasna 

Conexiune cu un Coridor de 
circulație major (Buzău, Oituz, 
Rucăr-Bran, Munții Perșani, 
conexiuni prin curbura internă a 
Carpaților între Oituz și Buzău, 
porți montane nordice) 

situl poate fi privit drept parte componentă a coridorului de 
circulaţie (în epoca romană) major prin Pasul Buzău 

Teme (de ex. fortificații, drumuri 
vechi, Primul Război Mondial, 
epoca fierului, castre etc.) 

structura limesului roman din Estul Daciei 

Statut (Pierdute și 
regăsite/Descoperiri 
Noi/Cunoscute și redocumentate) 

cunoscut şi redocumentat prin metode geofizice 

RAN (Da/Nu/Necesită corecții) Da 

Coordonate – de orice fel STER70 ( 577658.951, 480515.750 ), 45° 49' 13.0199" N, 25° 
59' 58.3441" E 

Pădure (Da/Nu/Mixt) nu 

Suprafață investigată (mp/ha) ca. 12000 m.p. 

Descoperiri (secțiuni, sondaje, 
principalele rezultate, cronologie, 
tip de sit - funcționalitate) 

identificarea şanţurilor de apărare 

Investigații Geofizice? Da 

Situl este acoperit cu date 
LiDAR? 

Nu 

Documentare aeriană cu dronă? Da 

Cercetarea a fost publicată? nu 

Echipă Alexandru Popa, Andrea Popa 

Data expediției 2021 

Foto 
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Brețcu 
Nr. 26 

Nume sit Castrul roman de la Breţcu 

Județ Covasna 

Conexiune cu un Coridor de 
circulație major (Buzău, Oituz, 
Rucăr-Bran, Munții Perșani, 
conexiuni prin curbura internă a 
Carpaților între Oituz și Buzău, 
porți montane nordice) 

situl poate fi privit drept parte componentă a coridorului de 
circulaţie (în epoca romană) major prin Pasul Oituz 

Teme (de ex. fortificații, drumuri 
vechi, Primul Război Mondial, 
epoca fierului, castre etc.) 

structura limesului roman din Estul Daciei 

Statut (Pierdute și 
regăsite/Descoperiri 
Noi/Cunoscute și 
redocumentate) 

cunoscut şi redocumentat prin metode geofizice 

RAN (Da/Nu/Necesită corecții) Da 

Coordonate – de orice fel STER70 ( S-42 ) ( 601697.187, 506529.435 ), 46° 03' 04.3292" 
N, 26° 18' 51.8196" E 

Pădure (Da/Nu/Mixt) nu 

Suprafață investigată (mp/ha) total peste 63 Ha 

Descoperiri (secțiuni, sondaje, 
principalele rezultate, cronologie, 
tip de sit - funcționalitate) 

identificarea de obiective din aşezarea civila 

Investigații Geofizice? Da 

Situl este acoperit cu date 
LiDAR? 

Da 

Documentare aeriană cu dronă? Da 

Cercetarea a fost publicată? nu 

Echipă Alexandru Popa, Römisch-Germanische Kommission, 
Frankfur/Main 

Data expediției 2019-2021 

Foto 
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Comolău 
Nr. 27 

Nume sit Castrul roman de la Comolău 

Județ Covasna 

Conexiune cu un Coridor de circulație 
major (Buzău, Oituz, Rucăr-Bran, 
Munții Perșani, conexiuni prin curbura 
internă a Carpaților între Oituz și 
Buzău, porți montane nordice) 

situl poate fi privit drept parte componentă a drumurilor 
de conexiune între Oituz, Buzău, Rucăr-Bran şi Tuşnad 
(în epoca romană) 

Teme (de ex. fortificații, drumuri vechi, 
Primul Război Mondial, epoca fierului, 
castre etc.) 

structura limesului roman din Estul Daciei 

Statut (Pierdute și regăsite/Descoperiri 
Noi/Cunoscute și redocumentate) 

cunoscut şi redocumentat prin metode geofizice 

RAN (Da/Nu/Necesită corecții) Da 

Coordonate – de orice fel STER70 ( S-42 ) ( 569989.963, 483133.316 ), 45° 50' 
40.7717" N, 25° 54' 04.4095" E 

Pădure (Da/Nu/Mixt) nu 

Suprafață investigată (mp/ha) 1400 m.p. 

Descoperiri (secțiuni, sondaje, 
principalele rezultate, cronologie, tip 
de sit - funcționalitate) 

identificarea de obiective din așezarea civila 

Investigații Geofizice? Da 

Situl este acoperit cu date LiDAR? Nu 

Documentare aeriană cu dronă? Da, parţial 

Cercetarea a fost publicată? nu 

Echipă Alexandru Popa, Andrea Popa 

Data expediției 2019-2021 

Foto 
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Covasna Dealul Sărat 
Nr. 28 

Nume sit Dealul Sărat 

Județ Covasna 

Conexiune cu un Coridor de 
circulație major (Buzău, Oituz, 
Rucăr-Bran, Munții Perșani, 
conexiuni prin curbura internă 
a Carpaților între Oituz și 
Buzău, porți montane nordice) 

Conexiuni prin curbura internă a Carpaților între Oituz și Buzău 

Teme (de ex. fortificații, 
drumuri vechi, Primul Război 
Mondial, epoca fierului, castre 
etc.) 

Epoca bronzului și Epoca Fierului (perioada LaTene).  

Statut (Pierdute și 
regăsite/Descoperiri 
Noi/Cunoscute și 
redocumentate) 

Situl a fost redescoperit în anul 2013 și investigat arheologic 
pentru prima dată în anul 2020 în cadrul proiectului Hilands. 

RAN (Da/Nu/Necesită corecții) 63535.07 - Necesită corecții care vor fi realizate în anul 2022. 

Coordonate – de orice fel  

Pădure (Da/Nu/Mixt) Da – situl este acoperit cu pădure tânără. 

Suprafață investigată (mp/ha) 42 mp (S1/2020-2021) o secțiune arheologică realizată 
aproximativ pe direcția nord-est/ sud-vest. 

Descoperiri (secțiuni, sondaje, 
principalele rezultate, 
cronologie, tip de sit - 
funcționalitate) 

Sit fortificat cu valuri de pământ și piatră realizat prin 
amenajarea unei acropole și a unor terase care sunt delimitate 
tot prin valuri de pământ.  
La “Dealul Sărat” au fost descoperite fragmente ceramice care 
pot fi atribuite epocii bronzului timpuriu, cultura Schnekenberg 
(începutul mil. III î. Hr.), epocii bronzului mijlociu, cultura 
Wietenberg (1800-1500 î.Hr), și un fragment ceramic din 
perioada Latene (sec. I. a. Chr. – sec. I.) 

Investigații Geofizice? Da – realizare de măsurători k-metrice 

Situl este acoperit cu date 
LiDAR? 

Da 

Documentare aeriană cu 
dronă? 

Nu 

Cercetarea a fost publicată? Nu 

Echipă Dan Buzea – responsabil proiect; Echipa: Valeriu Sîrbu, Dan 
Ștefan, Magdalena Ștefan și Puskás József 

Data expediției August 2021 

Foto  
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Racoșul de Sus Tabără 
Nr. 29 

Nume sit Racoșul de Sus 

Județ Covasna 

Conexiune cu un Coridor de 
circulație major  

Defileul Oltului din M-ții Perșani. Drumul roman între castrele de 
la Baraolt și Hoghiz și/sau Ungra. 

Teme (de ex. fortificații, 
drumuri vechi, Primul Război 
Mondial, epoca fierului, castre 
etc.) 

Tabere militare; granița romană; drumuri vechi 

Statut (Pierdute și 
regăsite/Descoperiri 
Noi/Cunoscute și 
redocumentate) 

Nou 

RAN (Da/Nu/Necesită corecții) Nu 

Coordonate – de orice fel  

Pădure (Da/Nu/Mixt) Nu 

Suprafață investigată (mp/ha) 2 ha 

Descoperiri (secțiuni, sondaje, 
principalele rezultate, 
cronologie, tip de sit - 
funcționalitate) 

Nu s-au executat încă sondaje, urmează. Situl a fost doar 
cercetat la suprafață. Vegetația este foarte densă, nu s-au găsit 
materiale. Șanțurile, adânci de 30-50 cm și late de aproximativ 2 
m se observă însă foarte bine. 

Investigații Geofizice? Nu. Urmează în 2022. 

Situl este acoperit cu date 
LiDAR? 

Da. Incinta marcată prin șanț cu colțuri rotunjite măsoară 130 x 
110 m. Este suficient de veche pentru a fi fost deja tăiată de 
drumuri vechi și torenți. Nu se observă în mod clar porți, dar 
există mai multe întreruperi secundare ale traseului șanțului. 

Documentare aeriană cu 
dronă? 

Nu 

Cercetarea a fost publicată? Nu (în curs). 

Echipă Magdalena Ștefan, Dan Ștefan 

Data expediției iulie 2021 

Foto: vedere spre vest a laturii 
sudice, cea aflată cel mai sus 
din punct de vedere 
topografic. 
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Olteni 
Nr. 30 

Nume sit Castrul roman de la Olteni 

Județ Covasna 

Conexiune cu un Coridor de 
circulație major (Buzău, Oituz, 
Rucăr-Bran, Munții Perșani, 
conexiuni prin curbura internă a 
Carpaților între Oituz și Buzău, 
porți montane nordice) 

situl poate fi privit drept parte componentă a coridorului de 
circulaţie (în epoca romană) major dinspre Sud spre Pasul 
Tuşnad 

Teme (de ex. fortificații, drumuri 
vechi, Primul Război Mondial, 
epoca fierului, castre etc.) 

structura limesului roman din Estul Daciei 

Statut (Pierdute și 
regăsite/Descoperiri 
Noi/Cunoscute și redocumentate) 

cunoscut şi redocumentat prin metode geofizice 

RAN (Da/Nu/Necesită corecții) Da 

Coordonate – de orice fel STER70 ( S-42 ) ( 565593.435, 498390.892 ), 45° 58' 56.5786" 
N, 25° 50' 48.1391" E 

Pădure (Da/Nu/Mixt) nu 

Suprafață investigată (mp/ha) circa 4000 m.p. 

Descoperiri (secțiuni, sondaje, 
principalele rezultate, cronologie, 
tip de sit - funcționalitate) 

identificarea de obiective din aşezarea civila 

Investigații Geofizice? Da 

Situl este acoperit cu date 
LiDAR? 

Nu 

Documentare aeriană cu dronă? Da 

Cercetarea a fost publicată? nu 

Echipă Alexandru Popa, Dan Buzea, Andrea Popa 

Data expediției 2019-2021 

Foto 
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Zoltan Nisipărie 
Nr. 31 

Nume sit Zoltan - Nisipărie 

Județ Covasna 

Conexiune cu un Coridor de 
circulație major (Buzău, Oituz, 
Rucăr-Bran, Munții Perșani, 
conexiuni prin curbura internă a 
Carpaților între Oituz și Buzău, 
porți montane nordice) 

Conexiuni prin Pasul Oituz și Pasul Tușnad 
Situl se află în valea Oltului Superior care asigura legături cu 
zonele ce cuprind cele mai multe depresiuni din sud-estul 
Transilvaniei. 
 

Teme (de ex. fortificații, drumuri 
vechi, Primul Război Mondial, 
epoca fierului, castre etc.) 

Epoca bronzului, fortificații, interacțiuni transmontane în 
arealul aferent Carpaților de Curbură.  

Statut (Pierdute și 
regăsite/Descoperiri 
Noi/Cunoscute și 
redocumentate) 

Situl cunoscut și cercetat de MNCR în perioada 1996-2002. În 
cadrul proiectului HiLands s-au realizat cercetări de teren în 
anul 2021 cu rezultate semnificative pentru etapele de locuire 
a sitului din perioada eneolitică și din epoca bronzului. 

RAN (Da/Nu/Necesită corecții) 64381.01; Necesită corecții care vor fi realizate în anul 2022. 

Coordonate – de orice fel Latitudine: 45˚55’30.62” N, Longitudine: 25˚51’16.36” E, 
Altitudine: 550-566 m asl. 

Pădure (Da/Nu/Mixt) Nu 

Suprafață investigată (mp/ha) 16 mp (S1/2021); 12 (S2/2021); 12 (S3/2021); 52 (S4/2021); 38 
mp (S5/2021). Total: 130 mp. 

Descoperiri (secțiuni, sondaje, 
principalele rezultate, 
cronologie, tip de sit - 
funcționalitate) 

Cu ocazia cercetărilor a fost stabilită natura și încadrarea 
cultural-cronologică a anomaliilor evidențiate prin cercetarea 
geofizică în sectorul nordic al sitului, în special sectorul nord-
vestic al sitului. 

Investigații Geofizice? Da – magnetometrie 

Situl este acoperit cu date 
LiDAR? 

Nu 

Documentare aeriană cu dronă? Da 

Cercetarea a fost publicată? parțial 

Echipă Valerii Kavruk – responsabil proiect; Echipa: Dan Buzea Dan 
Ștefan, Magdalena Ștefan și Puskás József 

Data expediției noiembrie 2021 

Foto:  
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HARGHITA 

Păuleni Ciuc 
Nr. 32 

Nume sit Păuleni-Ciuc, Dâmbul Cetății - Vardomb 

Județ Harghita 

Conexiune cu un Coridor 
de circulație major 
(Buzău, Oituz, Rucăr-Bran, 
Munții Perșani, conexiuni 
prin curbura internă a 
Carpaților între Oituz și 
Buzău, porți montane 
nordice) 

Conexiuni prin Pasul Vlahița și Pasul Ghimeș-Palanca 
Situl se află la capătul a cel puțin patru căi montane de comunicare 
care asigură legătura între depresiunile Ciucului și Comănești: 1. 
Pasul Ghimeș-Palanca, 2. Valea Ciobănușușui, 3. Drum de culme între 
vârfurile Alexandru, Viscol și Cărunta 4. Drum de culme între vârfurile 
Alexandru, Viscol și Lapoș). Totodată, situl se află în dreptul Pasului 
Vlăhița din Munții Harghita, prin care Depresiunea Ciucului este 
conectată de Subcarpații Homorod. 

Teme (de ex. fortificații, 
drumuri vechi, Primul 
Război Mondial, epoca 
fierului, castre etc.) 

Fortificații, eneolitic, epoca bronzului, interacțiuni transmontane între 
Transilvania și Moldova. 

Statut (Pierdute și 
regăsite/Descoperiri 
Noi/Cunoscute și 
redocumentate) 

Situl cunoscut și cercetat de MNCR și instituții partenere din țară și 
străinătate în perioada 1999-2019. În cadrul proiectului HiLands s-au 
realizat cercetări de teren în perioada 2019-2021 cu rezultate 
semnificative pentru toate etapele de locuire a sitului și a zonelor 
învecinate. 

RAN (Da/Nu/Necesită 
corecții) 

83384.01; Necesită corecții care vor fi realizate în anul 2022. 

Coordonate – de orice fel 46024’ 15” N; 250 51’ 48” E; cota 882. 

Pădure (Da/Nu/Mixt) Mixt 

Suprafață investigată 
(mp/ha) 

28 mp (S1/2021) o secțiune arheologică realizată aproximativ pe 
direcția nord-est și S4/2021 (o secțiune de 35 mp) în sectorul nord-
estic al sitului.  
 

Descoperiri (secțiuni, 
sondaje, principalele 
rezultate, cronologie, tip 
de sit - funcționalitate) 

Sit fortificat cu valuri de pământ și șanțuri. Complexe arheologice 
atribuite culturilor Cucuteni-Ariușd, Bodrogkeresztur, Coțofeni, 
Jigodin, Costișa-Ciomortan și Wietenberg. Descoperite, documentate 
și încadrate integral și/sau parțial 10 linii defensive succesive 
aferente sitului. 
Așezare fortificată: cca. 4.400 – 3.950 cal BC, cca. 3.500 – 3.250 a. 
Chr., cca. 1.900 – 1.700 cal BC.  
Incintă sacră: cca. 2.600 – 2.400 cal BC, 2.150 – 1.900 cal BC, 1.700 – 
1.600 a. Chr. 

Investigații Geofizice? DA – realizare de măsurători k-metrice; magnetometrice; geo-radar; 
electrometrie; pedologie. 

Situl este acoperit cu date 
LiDAR? 

Nu 

Documentare aeriană cu 
dronă? 

Da 

Cercetarea a fost 
publicată? 

parțial 
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Echipă Valerii Kavruk – responsabil proiect; Echipa: Dan Buzea Dan Ștefan, 
Maria-Magdalena Ștefan, Roxana Munteanu și Puskás József 

Data expediției Iunie – noiembrie 2021 

Foto  
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Sântimbru Dealul Mic 
Nr. 33 

Nume sit Sântimbru - Dealul Mic – KisHegy 

Județ Harghita 

Conexiune cu un Coridor de 
circulație major (Buzău, Oituz, 
Rucăr-Bran, Munții Perșani, 
conexiuni prin curbura internă a 
Carpaților între Oituz și Buzău, porți 
montane nordice) 

Conexiuni prin Pasul Tușnad, Pasul Vlăhița, Pasul Uz și 
Pasul Ghimeș Palanca. 

Teme (de ex. fortificații, drumuri 
vechi, Primul Război Mondial, epoca 
fierului, castre etc.) 

Epoca bronzului; epoca fierului 
 

Statut (Pierdute și 
regăsite/Descoperiri Noi/Cunoscute 
și redocumentate) 

Situl cunoscut și cercetat de MNCR în cadrul unui proiect de 
cercetare arheologică preventivă realizat în anul 2021. În 
cadrul proiectului HiLands s-au realizat cercetări de teren în 
anul 2021 cu rezultate semnificative pentru etapele de 
locuire a sitului din epoca bronzului mijlociu și târziu. 

RAN (Da/Nu/Necesită corecții) 85742.06; Necesită corecții care vor fi realizate în anul 
2022. 

Coordonate – de orice fel 46017’ 25” N; 250 52’ 33” E; 

Pădure (Da/Nu/Mixt) Nu 

Suprafață investigată (mp/ha) 68 mp (S2/2021);  

Descoperiri (secțiuni, sondaje, 
principalele rezultate, cronologie, tip 
de sit - funcționalitate) 

Cu ocazia cercetărilor a fost stabilită natura și încadrarea 
cultural-cronologică a anomaliilor evidențiate prin 
cercetarea geofizică în sectorul vestic al sitului. Au fost 
documentate cateva complexe atribuite epocii bronzului. 

Investigații Geofizice? Da – magnetometrie 

Situl este acoperit cu date LiDAR? Nu 

Documentare aeriană cu dronă? Da 

Cercetarea a fost publicată? Nu 

Echipă Dan Buzea – responsabil proiect; Echipa: Dan Buzea, 
Puskás József, Alexandru Popa 

Data expediției mai - iunie 2021 

Foto 

 
 



HiLands. PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0090  RST 2021 Anexa 1 

73 
 

PRAHOVA 

Drajna de Sus 
Nr. 34 

Nume sit Castrul roman de la Drajna de Sus 

Județ Prahova 

Conexiune cu un Coridor de circulație 
major (Buzău, Oituz, Rucăr-Bran, Munții 
Perșani, conexiuni prin curbura internă 
a Carpaților între Oituz și Buzău, porți 
montane nordice) 

Valea Teleajenului 

Teme (de ex. fortificații, drumuri vechi, 
Primul Război Mondial, epoca fierului, 
castre etc.) 

Castru roman, epoca cucerii Daciei – împăratul Traian 

Statut (Pierdute și regăsite/Descoperiri 
Noi/Cunoscute și redocumentate) 

Cercetări parțial în mai multe etape, redocumentată 

RAN (Da/Nu/Necesită corecții) RAN 132903.01 

Coordonate – de orice fel  

Pădure (Da/Nu/Mixt) livada 

Suprafață investigată (mp/ha)  

Descoperiri (secțiuni, sondaje, 
principalele rezultate, cronologie, tip de 
sit - funcționalitate) 

 

Investigații Geofizice?  

Situl este acoperit cu date LiDAR? da 

Documentare aeriană cu dronă? Da; inclusiv fotogrammetrie 

Cercetarea a fost publicată?  

Echipă Bogdan Ciupercă, Călin Șuteu 

Data expediției 10-22 mai 2021 

Foto  
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Gura Vitioarei Movilă 
Nr. 35 

Nume sit Gura Vitioarei Movilă 

Județ Prahova 

Conexiune cu un Coridor de 
circulație major (Buzău, Oituz, 
Rucăr-Bran, Munții Perșani, 
conexiuni prin curbura internă a 
Carpaților între Oituz și Buzău, 
porți montane nordice) 

Valea Teleajenului conexiune cu depresiunea Brașovului prin 
pasul Tabla Buții 

Teme (de ex. fortificații, drumuri 
vechi, Primul Război Mondial, 
epoca fierului, castre etc.) 

A doua epocă a fierului, drumuri vechi 

Statut (Pierdute și 
regăsite/Descoperiri 
Noi/Cunoscute și redocumentate) 

Pierdute și regăsite 

RAN (Da/Nu/Necesită corecții) Da (cod RAN: 131844.01) 

Coordonate – de orice fel  

Pădure (Da/Nu/Mixt) Mixt 

Suprafață investigată (mp/ha) Ca. 60 mp săpătură; 13. 6 Ha (SfM aeriană), 39 mp (foto 
aeriană de proximitate) 

Descoperiri (secțiuni, sondaje, 
principalele rezultate, cronologie, 
tip de sit - funcționalitate) 

Secțiune magistrală pe platoul de pe vârf, sondaje pe terase. 
Identificare nivel de locuire și complexe arheologice din a 
doua epocă a fierului. Așezare. 
S1 = 39 x 1 m, pe Platou 
S2 = 8 x 1 m, pe Terasa 1 
S3 = 10 x 1, m pe Terasa 2 
În S1 au fost descoperite și cercetate, parțial, 23 de 
complexe: gropi ”menajere”, gropi de stâlpi, un șanț, două 
posibile resturi de construcții adâncite.  
În S2 au fost descoperite și cercetate, parțial, 3 complexe 
adâncite. 
În S3 au fost descoperite și cercetate două complexe: o vatră 
in situ și o aglomerare de pietre și fragmente ceramice. 
Materialul descoperit este exclusiv de epocă dacică, sec. I a. 
Chr. – prima jumătate a sec. I p. Chr. 

Investigații Geofizice? Nu 

Situl este acoperit cu date LiDAR? Da 

Documentare aeriană cu dronă? Da 

Cercetarea a fost publicată? Nu 

Echipă Valeriu Sîrbu, Bogdan Ciupercă, Sebastian Matei, Alexandru 
Halbac, Călin Șuteu, Dragoș Măndescu 

Data expediției Mai 2021 
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Foto 
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Homorâciu La Cetățuie 
Nr. 36 

Nume sit Homorâciu La Cetățuie 

Județ Prahova 

Conexiune cu un Coridor de 
circulație major (Buzău, Oituz, 
Rucăr-Bran, Munții Perșani, 
conexiuni prin curbura internă a 
Carpaților între Oituz și Buzău, 
porți montane nordice) 

Valea Teleajenului 

Teme (de ex. fortificații, drumuri 
vechi, Primul Război Mondial, 
epoca fierului, castre etc.) 

Epoca bronzului, A doua epocă a fierului. Drumuri 

Statut (Pierdute și 
regăsite/Descoperiri 
Noi/Cunoscute și redocumentate) 

Pierdute și regăsite 

RAN (Da/Nu/Necesită corecții) Da 

Coordonate – de orice fel 
 

Pădure (Da/Nu/Mixt) Da 

Suprafață investigată (mp/ha) Ca. 30 mp 

Descoperiri (secțiuni, sondaje, 
principalele rezultate, cronologie, 
tip de sit - funcționalitate) 

Secțiune pe platoul de pe vârf, sondaje pe terase. Identificare 
nivel de locuire și complexe arheologice din epoca bronzului 
și a doua epocă a fierului. Așezare. Au fost trasate 2 secțiuni: 
S1 = 24 x 1 m, pe platou  și spre terasa dinspre NV, apoi S2 = 
10 x 1 m, pe terasa de vest. Au fost descoperite și cercetate 3 
complexe; S2 nu a fost epuizată. Materialul arheologic este 
de factură dacică (sec. I p. Chr.) și din Epoca Bronzului (cultura 
Monteoru). 

Investigații Geofizice? Nu 

Situl este acoperit cu date LiDAR? Da 

Documentare aeriană cu dronă? Da 

Cercetarea a fost publicată? Nu 

Echipă Valeriu Sîrbu, Bogdan Ciupercă, Sebastian Matei, Al. Halbac, 
Călin Șuteu, Dan Ștefan, Dragoș Măndescu 

Data expediției Mai 2021 

Foto 
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Plopeni Cetatea Fetei 
Nr. 37 

Nume sit Cetatea Fetii de la Plopeni 

Județ Prahova 

Conexiune cu un Coridor de circulație 
major (Buzău, Oituz, Rucăr-Bran, Munții 
Perșani, conexiuni prin curbura internă 
a Carpaților între Oituz și Buzău, porți 
montane nordice) 

Valea Teleajenului 

Teme (de ex. fortificații, drumuri vechi, 
Primul Război Mondial, epoca fierului, 
castre etc.) 

Fortificație (?) hallstattiană pe Valea Teleajenului 

Statut (Pierdute și regăsite/Descoperiri 
Noi/Cunoscute și redocumentate) 

Cunoscută dar necercetată 

RAN (Da/Nu/Necesită corecții) RAN 131452.01 

Coordonate – de orice fel  

Pădure (Da/Nu/Mixt) Mixt 

Suprafață investigată (mp/ha) 35.9 Ha 

Descoperiri (secțiuni, sondaje, 
principalele rezultate, cronologie, tip de 
sit - funcționalitate) 

Fără sondaje. 

Investigații Geofizice? Da (GPR pe fortificație). 

Situl este acoperit cu date LiDAR? Da 

Documentare aeriană cu dronă? Da. Documentare fotogrammetrică aeriană cu 
georeferențiere, generare ortofotomozaic și model 
digital al elevației. 

Cercetarea a fost publicată?  

Echipă Bogdan Ciupercă, Valeriu Sîrbu, Sebastian Matei, 
Dragoș Măndescu, Dan Ștefan, Călin Șuteu 

Data expediției 10-22 mai 2021 

Foto:  
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Slon 
Nr. 38 

Nume sit Cetățile din sec. IX-X p. Chr. De la Slon 

Județ Prahova 

Conexiune cu un Coridor de circulație 
major (Buzău, Oituz, Rucăr-Bran, Munții 
Perșani, conexiuni prin curbura internă 
a Carpaților între Oituz și Buzău, porți 
montane nordice) 

Valea Teleajenului conexiune cu depresiunea 
Brașovului prin pasul Tabla Buții 

Teme (de ex. fortificații, drumuri vechi, 
Primul Război Mondial, epoca fierului, 
castre etc.) 

Fortificație medieval timpurie, drumuri vechi 

Statut (Pierdute și regăsite/Descoperiri 
Noi/Cunoscute și redocumentate) 

Cercetată parțial , redocumentată 

RAN (Da/Nu/Necesită corecții) Da RAN 132592.01 

Coordonate – de orice fel  

Pădure (Da/Nu/Mixt) Nu, pășune 

Suprafață investigată (mp/ha) 35.9 Ha 

Descoperiri (secțiuni, sondaje, 
principalele rezultate, cronologie, tip de 
sit - funcționalitate) 

Fără sondaje. 

Investigații Geofizice? Nu 

Situl este acoperit cu date LiDAR? Da 

Documentare aeriană cu dronă? Da; Documentare fotogrammetrică aeriană cu 
georeferențiere, generare ortofotomozaic și model 
digital al elevației. 

Cercetarea a fost publicată? Nu 

Echipă Bogdan Ciupercă, Călin Șuteu 

Data expediției 10-22 mai 2021 

Foto  
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VRANCEA 

Domnești Cetățuia 
 

Nr. 39 

Nume sit Domnești – Cetățuia 

Județ Vrancea; satul Domnești, com. Pufești 

Conexiune cu un Coridor 
de circulație major (Oituz, 
Rucăr-Bran, Munții 
Perșani, conexiuni prin 
curbura internă a 
Carpaților între Oituz și 
Buzău, porți montane 
nordice) 

Pasul Ghimeș - Palanca; 
Legătura dintre Pasul Ghimeș - Palanca și Valea Siretului prin Valea 
Trotușului; 
Confluența Trotușului cu Siretul 

Teme (de ex. fortificații, 
drumuri vechi, Primul 
Război Mondial, epoca 
fierului, castre etc.) 

Drumuri vechi, vaduri de trecere, așezări din preistorie, epoca 
fierului 

Statut (Pierdute și 
regăsite/Descoperiri 
Noi/Cunoscute și 
redocumentate) 

Descoperiri noi / re-documentate 

RAN (Da/Nu/Necesită 
corecții) 

Cod RAN: 177389.01 
Cod LMI: VN-I-s-B-06370 

Coordonate – de orice fel 46.039516;27.202454 
46.039332;27.203565 
46.038958;27.204500 
46.038587;27.206960 
46.037362;27.207340 
46.036550;27.207740 
46.036457;27.207974 

46.035937;27.208307 
46.035673;27.208287 
46.035005;27.207899 
46.034394;27.206885 
46.033778;27.206207 
46.032992;27.205720 

Pădure (Da/Nu/Mixt) Nu 

Suprafață investigată 
(mp/ha) 

50 mp 

Descoperiri (secțiuni, 
sondaje, principalele 
rezultate, cronologie, tip de 
sit - funcționalitate) 

Sondaje, materiale arheologice din neolitic, epoca bronzului, epoca 
fierului 

Investigații Geofizice? Nu 

Situl este acoperit cu date 
LiDAR? 

Da 
 

Documentare aeriană cu 
dronă? 

Da 

Cercetarea a fost 
publicată? 

Nu 

Echipă Costin Croitoru, Stănică Pandrea 

Data expediției noiembrie 
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Foto:  
 

 
 

  



HiLands. PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0090  RST 2021 Anexa 1 

81 
 

Mărtinești Stația de Apă 
Nr. 40 

Nume sit Mărtinești – Stația de Apă 

Județ Vrancea; sat Mărtinești, com.  

Conexiune cu un 
Coridor de circulație 
major (Buzău, Oituz, 
Rucăr-Bran, Munții 
Perșani, conexiuni 
prin curbura internă 
a Carpaților între 
Oituz și Buzău, porți 
montane nordice) 

Conexiunea dintre Depr. Râului Negru și Valea Siretului prin văile râurilor Milcov, 
Râmna și Râmnicul Sărat. 
Situl se află la confluența Râmnicului cu Coțatcu și se constituie într-un punct de 
trecere pe drumul dintre Depr. Neculele-Bisoca, Depr. Dumitrești-Buda și Valea 
Siretului 

Teme (de ex. 
fortificații, drumuri 
vechi, Primul Război 
Mondial, epoca 
fierului, castre etc.) 

Drumuri vechi, vaduri de trecere, așezare, necropolă, epoca migrațiilor 

Statut (Pierdute și 
regăsite/Descoperiri 
Noi/Cunoscute și 
redocumentate) 

Descoperiri re-documentate 

RAN 
(Da/Nu/Necesită 
corecții) 

Cod RAN: 178028.01 
Cod LMI: VN-I-s-B-06381 

Coordonate – de 
orice fel 

Limita sit Mărtinești – Stația de apă 

WGS 1984 STEREO 1970 

45.493426, 27.308163 

45.493566, 27.307079 

45.493492, 27.306664 

45.493330, 27.306477 

45.493322, 27.306336 

45.493567, 27.305955 

45.493607, 27.305640 

45.493641, 27.305029 

45.493680, 27.304736 

45.494150, 27.304401 

45.494302, 27.304392 

45.496705, 27.304061 

45.497039, 27.308222 

45.496737, 27.308044 

45.496279, 27.308032 

45.495827, 27.308185 

45.495211, 27.308301 

45.494534, 27.308441 

45.494274, 27.308492 

45.493818, 27.308469 

446343.659; 680488.223 

446356.768; 680403.079 

446347.612; 680370.892 

446329.194; 680356.800 

446327.987; 680345.809 

446354.346; 680315.256 

446358.080; 680290.517 

446360.481; 680242.670 

446364.154; 680219.653 

446415.612; 680191.974 

446432.478; 680190.784 

446698.686; 680157.232 

446745.166; 680481.248 

446711.215; 680468.310 

446660.308; 680468.841 

446610.440; 680482.243 

446542.269; 680493.281 

446467.376; 680506.390 

446438.607; 680511.209 

446387.898; 680510.874 
 

Pădure 
(Da/Nu/Mixt) 

Nu 

Suprafață 
investigată (mp/ha) 

100 mp 
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Descoperiri 
(secțiuni, sondaje, 
principalele 
rezultate, 
cronologie, tip de sit 
- funcționalitate) 

Secțiuni, sondaje; decapare mecanizată, săpătură manuală. Au fost identificate două 
morminte de inhumație și materiale arheologice epoca migrațiilor 

Investigații 
Geofizice? 

Da 

Situl este acoperit 
cu date LiDAR? 

Nu 

Documentare 
aeriană cu dronă? 

Da 

Cercetarea a fost 
publicată? 

Nu 

Echipă Costin Croitoru (responsabil), Stănică Pandrea, Mădălina Stănescu 

Data expediției Iunie, august, septembrie, octombrie 

Foto: 

 
 

 
  



HiLands. PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0090  RST 2021 Anexa 1 

83 
 

Movilița La Islaz 
Nr. 41 

Nume sit Movilița – La Islaz  

Județ Vrancea; sat Diocheți, com. Movilița 

Conexiune cu un 
Coridor de circulație 
major (Buzău, Oituz, 
Rucăr-Bran, Munții 
Perșani, conexiuni 
prin curbura internă 
a Carpaților între 
Oituz și Buzău, porți 
montane nordice) 

Pasul Oituz  
Legătura dintre Pasul Oituz, Depresiunea Vrancei și Valea Siretului, prin 
văile râurilor Șușița și Zăbrăuți 
Confluența Zăbrăuțiului cu Siretul 

Teme (de ex. 
fortificații, drumuri 
vechi, Primul Război 
Mondial, epoca 
fierului, castre etc.) 

Drumuri vechi, vaduri de trecere, așezări din preistorie, epoca fierului și 
antichitate 

Statut (Pierdute și 
regăsite/Descoperiri 
Noi/Cunoscute și 
redocumentate) 

Descoperiri noi 

RAN 
(Da/Nu/Necesită 
corecții) 

Nu 

Coordonate – de 
orice fel 

 

Pădure (Da/Nu/Mixt) Nu 

Suprafață 
investigată (mp/ha) 

68 mp 

Descoperiri (secțiuni, 
sondaje, principalele 
rezultate, cronologie, 
tip de sit - 
funcționalitate) 

Secțiuni, sondaje, așezare, locuință, materiale arheologice din neolitic, 
epoca bronzului, epoca fierului.  
Complex – locuință neolitică datată în cultura Precucuteni – faza III 
Se remarcă în cadrul materialelor arheologice caracteristice secolelor II-III 
p. Chr. un brăzdar din fier 

Investigații 
Geofizice? 

Nu 

Situl este acoperit cu 
date LiDAR? 

Nu 

Documentare 
aeriană cu dronă? 

Da 

Cercetarea a fost 
publicată? 

Nu 

Echipă Stănică Pandrea, Costin Croitoru, Mădălina Stănescu 

Data expediției februarie, iunie, noiembrie 2021 
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Foto: 
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Nănești Gorgan 
Nr. 42 

Nume sit Nănești – Gorgan 

Județ Vrancea; sat Nănești, com. Nănești 

Conexiune cu un Coridor de 
circulație major (Buzău, Oituz, 
Rucăr-Bran, Munții Perșani, 
conexiuni prin curbura internă a 
Carpaților între Oituz și Buzău, 
porți montane nordice) 

Pasul Brețcu; 
Legătura dintre Depresiunea Râului Negru (Depr. Târgu Secuiesc) și 
Depresiunea Vrancei prin Pasul Brețcu urmând văile râurilor, Putna și 
Coțatcu. 
De asemenea, situl se află la confluența Siretului cu aflenții săi ce vin 
din Subcarpații Vrancei - Putna, Râmna, Râmnic dar și confluența 
Siretului cu Bârladul  

Teme (de ex. fortificații, drumuri 
vechi, Primul Război Mondial, 
epoca fierului, castre etc.) 

Drumuri vechi, vaduri de trecere, așezări din preistorie, epoca fierului și 
epoca medievală 

Statut (Pierdute și 
regăsite/Descoperiri 
Noi/Cunoscute și redocumentate) 

Descoperiri re-documentate 

RAN (Da/Nu/Necesită corecții) Cod RAN: 177959.01 
Cod LMI: VN-I-s-B-06384 

Coordonate – de orice fel Limita sit Nănești – Gorgan 

WGS 1984 STEREO 1970 

45.561973; 27.500214 
45.562376; 27.500133 
45.563010; 27.500107 
45.563084; 27.500207 
45.563106; 27.500296 
45.563114; 27.500809 
45.563015; 27.501380 
45.562805; 27.501836 
45.562608; 27.502437 
45.562268; 27.502585 
45.561835; 27.501902 
45.561645; 27.501212 
45.561643; 27.500779 
45.561746; 27.500568 

454409.354; 695255.009 
454453.924; 695247.287 
454524.290; 695243.055 
454532.754; 695250.601 
454535.415; 695257.470 
454537.556; 695297.473 
454527.952; 695342.373 
454505.737; 695378.687 
454485.321; 695426.270 
454447.912; 695439.002 
454398.144; 695387.210 
454375.353; 695334.027 
454374.074; 695300.245 
454385.001; 695283.422 

 

Pădure (Da/Nu/Mixt) Nu 

Suprafață investigată (mp/ha) 80 mp 

Descoperiri (secțiuni, sondaje, 
principalele rezultate, cronologie, 
tip de sit - funcționalitate) 

Sondaje, materiale arheologice din neolitic, epoca bronzului.  
Complexe - un ansamblu de șanțuri cu formă circulară, care delimitează 
o amenajare din lemn și lut. Foarte probabil., șanțurile sunt din epoci 
istorice diferite 
Probabil un sistem de fortificații 

Investigații Geofizice? Da 

Situl este acoperit cu date 
LiDAR? 

Nu 

Documentare aeriană cu dronă? Da 

Cercetarea a fost publicată? Nu 

Echipă Stănică Pandrea (responsabil), Costin Croitoru, Aurora Apostu, 
Mădălina Stănescu 

Data expediției octombrie, noiembrie 2021 
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Foto: 

 
 

 
 


