
NECROPOLA GETO-DACICA DE LA TELEŞTI-DRAGOIEŞTI, 

JUDEŢUL GORJ 

GHEORGHE CALOTOIU 

In cadrul cerrcetă1rilor arheol.ogic-e din zona carb0tn.ifer ă 
,, Gorju:lui s-a urmărit şi sec:Loml Văii Bistr.iţei cru satele Te
h•şti şi D~ăgoieşt:i. In desco.periri0le arheoJ.ogke din anii 
1982-1986 s-au cercetat 58 de tumuli de dimensiuni mijlo
cii din hallstattul tîrziu în punctul „Livezile'' de la Drăgoieşti 
şi „Curături" Teleşti. 

Zona necrnpolei a fost cunoscută încă din anul J894, 
cind Iuliu :Vfoi sH vorbeşte de cercetările de la Tel-eşti, că 
la 1J .an;p1s~ 1894 a fost desfăcută o movilă unde s-a găisit 
„o urnă, l<lnci, suliţr~ şi zăbale de cal". 

Ccr;::c-Lri arhe-ologicc mc~ vechi au fost făcute de pro
fesorul Dumilru Bcrciu în a.nul 1934 pe dealuJ numit de 
lo·cd:l:nki „Coasta frumoasă" dnd au fost cercetaţi 8 tumuli 
din cei 19. 

Pe Tu.za saitului Drăgoieşti în depresiunea de la nordul 
~al u1ui în punctul „Va.lea Pietrei", profeso·rul Dumitru Ber
cii..:. a cercetat şi ai.ci trei tumuli a.şezaţi în formă de cerc. 

Interes„J.nt şi n.ou în acelaşi timp mai la nord-vest 400 m 
el~ la ,,Va.lca Pietrii" se a.f.lă o ailită necropolă din sec. V î.e.rn. 
în punctul numi.t de localnid „Livezi.le" un număr de 36 de 
movile, multe din ele uşor aplatiza.te de vreme .(Fot.o 1) 

Nccrnp.ola turnulară din pu!11ctu:l „LivezUe" se află aşe
za.tă pc terasa inferioară a de:tlului „Coasta frumoasă", iar 
qru:pajul de tum uli dis;;:iuşi în lill1ii drepte şi paralele. Sîn t 
uşo,· aplatizaţi de lucrările agrka:le şi v;reme, iar complexele 
fu~,e:·a.re SÎ·mt mai mult sau mai puţi:n distruse. 

Tehnica de săpD.tură a constat în împărţirea în 4 sec
:onre cu dte 2 martori perpencliocu.Ja.ri pe centrul movilPi 
suu numai cu un ma·r:tor central. Deci săparea movilelor s-a 
făcut 1n „cmce" imedi·at sub solul vegetal gros între 0,05-
0,20 m, au fost descoper.:.1te com.pJexe,le arheologice. 
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Fo>tQ t : AspeLl general. Nen oµold gelo-dacică ele la Teleşti-Drăgoieştl 

Turnului nr. 1 

Din cei 7 tumuli cercetaţi în 1982 unul singur a fost 
construit cu manta de pia11::ră. (Foito 2). Se af.lă în partea de 
nord a necropolei apărind ca o grupare de pietre cu diame
tru] de 10,50 m şi înălţimea de 0,55 m avînd o uşoară bom
bare la mijloc (foto 2). Aceasta era a.coperi.tă la r1ndul ei 
d2 .o m&nt.a subţire de pămînt vegetal. DUipă detaşarea so
lului arabil de 0,15 m a apă:rut o grupare mare de pietre de 
rîu. Pe marginea turnului pietrele sînit aranjate pe un singur 
rînd, iar spre centrn pi.etrele sînt dispuse pe trei şi pa.tru 
rînduri. De pe suprafaţa piietrelo'f s-au cules cîteva f.ragmen.te 
c·E'rarnice ah.pice. Prin secţionarea tumulului pînă la adîn
cimea de 1 m obţinem următoarea stratigrafie : 
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0--0,15 m stra'i:ul vegeta~ 
0,15--0.45 m stnaitul de pieitre, foagme111te de ceramică, 

oase, căirl>UJUe 



0,45--0,55 m strat a1I1.tic, galben centlşlu 
0,55-1 m strart galben vhgin 
Sub mantaua de pi.etre există un mormin1t de inci1r1craţie 

in centrul tumulului alcătuit dLn oase cakin.a:te şi bucăti de 
cărbune depuse pe solul aritic, J,a o dis.bantă de 1,20 m de 
oasele depuse pe solul an,tic se afiă inventarul ceramk al
cătui;t dintr-o strachină - castron ou fundul inelar şi o cupă. 
Tot akri se mai găseau fragmerute ceramice de la străchLni 

arcuite sp.re interior. 
1. Strachină-cas.troo lue:rată cu mlna din !Uit bine ales 

de impurităţi. Lutul are culoare roşiatică artît în i1n1teri-0·r cit 
şi în exteri·or, are slip. Buz•a arcuiÎltă spre interior cu margi
nea dreaptă şi fundul i1I1relar. 

2. Cupa (foto 3) ~ucra•tă cu mina din pastă de culoare 
cărămizie în corn.poziţie cu ni.sip fim. Este acoperită de un 
slip lustruit de culoare roşiatică. Pil!r:tea superioară a va.su
lui este larg deschisă şi adî.ncită, buza cu marginea r.otUJil
jită. Piciorul este subtiiart la mijlo•c şi cu haza apla1t.izată. lnăl
ţimen obiectului est!' ele 0.017 m. diametrul qurii de O 10') m. 

j 

Foto 2: Tumulul nr. 1 cu mi.'.nla de piatră 
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• l\11"ţ:n3illl·l· m~ ~ ~ie, . c~ţme·i1siu~lH~ ~pvi !e·i de 11 ,80 X 1 Q,60 
~1 J{I! în~lHm~& .ci~ 9,aa m: Are Q . ţ·e·rmă ov3 l ă . (F~1to 4). ~on
Mf.d~·R-,~'?i::m.J.n:t , q~ ·~~~i~~·?ţţe . . Mo.nµli1tu.l s:a ?esc?iperiit l.a 
'l<i!ffii§ot!l"!!il . 4';l B?q .1!1 . şţ tonţm,e 1p1a,se ·lllliDlln~rnţ'c , ce-
m.µ:~a, şi BlJf'~tLq~ . că-rb~~ f!e:p~~t;: ~ 8 s1:1~I·~nţă qe ~g ~-<:20 
EiUlL Qe . iftV'~E{!~ Jµ_~§f ~q;r I~ ~~ !?11·· pcp.rq de ?~minte Ş:~ gă
§H. H~ vaŞ: ~u @g~ ţerţi: .~~- yp.~ -~- a,~ . g~·?iţ ţp.ar.t~. p,uţ'ne ?ase 
ft!lfl~n~t0• !--a·. 9. g~~ţp,_qt~ d~ ~ . ~() !H şyd~e:>t de morp întµl pl'in
ţ~w·af .. §:1! ~~iiţ: ~ i!f l ~. $':U:P: d<: Qa&~„ ~~fŢI:er~ţe' şi J):ll~ăti . m,a ră 
.g~· ~·.µpm:i~ ~ţ f'ă,ruţ: in.y.e~ţ!;!J .~URrJiyi~ 2 psalâf . Ş~ 2 muŞtiuce 
rf(§ · ~<lJ.leJă. j~F'.'!Ulp~: ~'li ~~est~~ s:.a· ~ai' ~-j~i.ţ .· #1ii:': cuii~ctş . 

t. Pvm.fl. ,(Fo_to §): y~s G~ 99~~ ~orţ~ J~?ra~ E~ ~Wia:''pastă 
compa·cta 1q. R9.~P.0~1 :~H~ cu ni~ __ şi pţiet;;:(C~~~: Parţial sli;p.ul 
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dîzut. ~t'.rbită la gură. Fo.rma bitroncornkă, pereţii superiori 
prevăzuţi cu 2 torţi care se fixează pe diametrul superior al 
pîntecull1i şi sub buze. Buza cu margfaiea mtunjită în afară. 
Fundul drept. !nălţimea vasului este de 0,154 m, diametrul 
u11rii de 0,103 m, di,a.metrul fundului de 0,066 m. 

2. Psa!ie din fier (foto 6) aplatizată prevăzută la mijloc 
cu două orif.idi circukrc. Lungimea es,! .. ~ de 0,126 rn. 

3. Psalie din fier aplatizată pr.evăzu~ă la mijloc cu doui:\ 
01rificii circulare. Lungimea de 0,118 m. 

4. Muştiuc de zăbală d.in fie1, cdrculară în secţiune. Ca
p2t2le întoarse spre exterior in formă de spirală subţire 

spr::- ca;pe,te. Lungimea este de 0,138 m. 
5. Muştiuc de zăba,lă din fier, circulară în secţiunea cu 

capetele întoarse spre interior pe w~unid. Prezin:tă un capăt 
JC'forma•t şi rupt. Lungiiimea de 0,112 m. · 

6. Cuţiitaş cLe fder, uşor arcuit. Lama este ~ngustă şi pu
Fn curbată. Din pla1ca mîn-emlui s-a păstmt doar o mkă por
ţi :1-:P. Lu:1~1:.m2.:i ob;2ctului es'.e de 0,094 rn, iar lăţimea de 
o o·s m. 

fo:o ,l : A;p.:-~t săpătur.'i tuml!luJ nr. 2 Teleşti-Drăgoleftl 



. . : ~. 

/J ·• 

~·· ·" 

.1.6 



· ' 

I. 

-·' 

• (. · : '> 

Foto 6: Psalii şi muşl'iuc.e de zăbală descoperite în turnului nr. 2 

„,„. . 
~;·:J.p.mu1u1 3 are dimensi1UnJle de 7,60X7.4.0 m şi în ălţimea 

.:le.:},ţf'4s in. Are . o . formă ovală. (Foto 7). Ci0nţine un mo•:,mînt 
d~;'ţh~ineraţie în oen trul movi1lei pe o supriafaţă de 36 X 40 
cni alcărtuH qin oase inc;,inernte, cenuşă şi bucăţi de cărbune 
depuse pe sc1lul «mtk. La o:go m nord-vest de oseminte se 
află depu'.să o S.trnchi,nă cu gura în jos. La 0,8Q sud-e:~fr de 
o(!.se · s-a desco·peri.t :un mîne•r de cuţd.t di•n fi.er cu an'tcne cir
cula·r~;.~ i cu un fragment di!ll l•a!Ill ă . Ln aiproipie re.a cuţitului s-a 
fjăsit;~~.ţute de, gresiie cu putemke urme de folosiire. La 0,60 
m s\:fq'.:est de mo.rmîn:t s-a desooperirt: Ufll v·as lUJcrat cu mîna 
cu ~f,el pidoru.ş,e inelare. ln va1s s-au găsilt oase incinerat e şi 
hucJfţi de cărb;ooe. ln Lnte ri·or vaisul pr·ezim.tă o arsură puteT
nic~ Cpp.siderăm că aJCesta a fost Ulll va1s perntrru prnctkă fll
neriiţ~,ă;}liingă acest vas s-au mai găsit d·ouă pido.ruşe inela re 
de ~a ah vas fu.n.ernr de a·cela·şi tip. In coilţ;uil de sud•vesrt s-au 
găsit~·~Va foa9me.nJte ceramilCe de J.a :Un Vas boircan CU ;pe
reţii uşor arcuiţi şi margin.ea di:eaptă. 
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L V&s lucral cu mina d.il\1 past~. cenuşie avînd cai-degr~
samt ntsipul granulo:s. (Fotq E}). Ruz<:i este arcuită în .a~ră cu 
marginea rotunjită. Se conturează e:u pînt:ecml qşor .. reliefat 
de Ul1 .brîu cl.ecomt cu cane luri obli:i::ie. Fundul este man:a1t 
de: 3 · pk.~ioruşe circutlaTe. Avea o toartă ~upriaînălţată; c.a:re 
nu se :in&i pă.strează. Diamebrul gurii este de. 0,153 .. m, iar 
în.ălţimea de 0,126 ·m . · i 

2. Strachină de lut ars (foto 9) întreg_ibilă lucrată~,~u mi
na clint P-o past-ă ele cu.lc:Kir.e casi:ianiu-roşca.t ă cu slip ~ uşor 

friabilă . Buza es te arcuită spre iinterior cu marginea ~reaptă 
şi fundul t ă i a t dre'Pt. Esi:e prevăzută ou caneluri obli~e pla
sa:te p e partea suiperio•a.ră a vasului i.nco pind de ·la bu:z;ă. Dia
me trul gurii este de 0,118 m, diametrul fundului ' es~e de 
0,075 m, iaT î·nă.lţ.imea d1~ 0,068 m . 

3. Cuţ;tt cu mîner d in fi-er (foto 10) avînd C:atp·etele ter
mina te cu antene circulare miei în jos. Se păstrează şi un 
fragment clin lamă . Lungim eia obiedulu•i este de 'o,ţ 16 m, i.ar 
lăţime·a lamei de 0,017 m. 

4. Cute din gresie de formă conică avînd secţiunea ro
tundă . La un capăt s-au mp•t cNeva bucăţi. Lungimea obiec
tului · est e de· O,.Q.54 •m, iur liă. ţim.ea de o·,0128 · m. 

~oto 7: Aspect:-de !a , sllflllui'A · 



Foto !l : V ..:s el! trei picioare folosit în procesul de libaţie descoperit tn 
i :~:-.1 ului :~ 
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foto 9: i'rn:ym~nt strachină 

foto 10: Cuţit cu antene mici circulare c!in turnului nr. 3 



TumU:lul nr. 4 are o formă riotundă regulată cu dirnellltsdu
nile de 9,45X9 m şi înălţimea de 0,30 m. (Foto 11). El conţine 

un morm~nt de incineraţie: Pe o suprafiaţă de 40 X 50 cm s~au 
găsit foarte multe oase caldrnate şi bucăţi de cărbune depuse 
pe solu.I antic. (f,o,to 12). Pămmtul pe cape au fost puse oasele 
şi vasele rituale a fost birrlie uda( şi bătătorit, aieesta usdn
du-se s-a săpart: foarte greu. Vasele au fost dispuse la 0,65 
m. sud de oseminte astfel: strachina şi urna au fost puse cu 
gura în jos, iar ceşcuţa cu toarte supraînălţate pusă puţin 

oblic în urnă. In urnă s-au descoperit cîteva fragmente de 
o.:se i.ndnera<te. 

1. Strachină-castron (schiţa 1) lucrată cu mina din lut 
de c~loare cd.rămizie, conţinînd nisip granulos ca degresant. 
Buza slrăchinii este a1rcuită spre interior cu marginea dreap
tă. Fundul vasului este itnelar. In exterior pe umărul str.ă
chiuii sînt prezente caneluri late, parnle~e şi aşezate ohlk. 
lnăltimea vasului este de 0,114 m, diametrul gurii de 0,195 
m şi diametrul fundului de 0,489 m. 

2. Urna. (Foto 14). Vas cu două torţi lucrat cu mina 
din pa.stă bine frămilil:tată de culoare cărămizie închisă, slipul 
de culoare negricioasă. Vasu.I are fornna bi.tronconică, ou 
partea superioară mai maltă deoît cea inferioară, cu buza 
uşor ori1entată spre exterior, cu marginea uşo,r rotunjirt:ă. 

Pe gît sub buză se găsesc două tortiţe mki semicirculare. 
Avea o linie de demarcaţie intre gît şi pin tec. 

Fundul este tăiat drept. Lnălţimea obiectului este de 
0,215 m, diametrul gurii de 0,098 m şi diametrut fundului 
de 0.072 m. 

3. Ceaşcă cu două torţi în bandă supraîinălţate (foto 15) 
lucrată cu mina din pastă ceinuşie ln spărtură, aieoper.ită cu 
slip cărămiziu. Pîntecele puţin proeminent, iar limita dintre 
gît şi. pîrntece puţin accentuată, fundul drept. Este decorată 
pe pîntece cu canelur.i scurte şi obli.ce. !nălţimea es.te de 
0.092 m, diametrul gurii de 0.088 m, iar diametrul fundului 
de 0,054 m. 
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foto 11 : Aspect de săpătură lumul.ul nr. 4 

l!oto 12 : Detaliu de săpătură din tumulul nr. 4 din necropola de Ia 
Teleşli-Drăgoieşti 
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foto 14 : Urnă funerară tumulul nr. 4 
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Foto 15 : Ceaşcă cu două torU supraînălţate descoperită in tumulul 4 

Tumulul nr. 5 are dimensiunile de 6,80 X 6,60 m, iar 
înăl~imea de 0,32 m. Se găseşte spre sud de movila nr. 4. 
Ea cuprinde un mormîint de inci1I1e.raţie. Ii!1 centruJ la adîn
cimea de 0,025 m' se găsesc Îlil stare fragmen,ta.ră un vas bor
can, un vas cu pîntece şi 2 stirăchi.ni, dispuse cu gura în jos. 
I.ia 0,010 cm nord-est de străchirni se află şi o ceaşcă cu toar
ta supraînălţată. De remarcat că străchinile s:pa.rte ritual se 
află ;puse una peste jumătatea celeilalte cu gura în jos. Ose
mintele indnernte şi bucăţi de cărbune au fost găsiJte sub 
străchini şi în apropierea lor depuse pe soh1l antic. 

1. Strnchi:nă întrngibilă, ,lucra.tă cu mina din lut de cu
loare cărămizie, avînd c.a degresant ni,sLpul cu gran1Ulaţie 
mnre şi pietricele. Buza vasului a fost a:rcuită spre inter.ior, 
rotunjită, fundul uşor profilat. Nu prezintă nici un ornament. 
Diametrul gmii 0,198 m, înălţimea 0,097 m, di.a.metrul fun
dului 0,076 m. 

2. Strachină-castro111 fragmentară lucrată cu mina, ; de 
cuJoare cafenie tn spărtură şi cimentie pe feţe. Pe unele 
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Ia:etrr.l SlipUi· este negru. Marginea e&te aircuăită uşo-r spre 
in:t~rl0r. f\mdul puţiin profilat. 

3. Cimăi ~ll' toartă in bandă ~u,p1raînălţată frngmentarii, 
lucrată ro tnfoa. Pastă compactă, a foSlt aime.stecată cu nisip 
lill\ Cufoaire& vasului este castamtiu roşca1a. In exterior vasul 
a fost aeo.perit cu sliip r•oşcat, care se mai ;păstrează foarte 
pll-fin, d&t.ori:tă acid.i.tăţii. solului în ca1re a fost găsită. Corpul 
vasului a:re fiormă de cauc cu toarta îin bandă supraînălţată, 
concavă m: secţiune ruptă dilil vechime. Buza este dreaptă, 
subţire· şr uşor rotu111jHă, cio-rpul fără caneluri este bomba•t. 
lnălţim~ vasului este de 0,112 m, diarrnetruJ gurii 0,078 m, 
diametnli iu.ndu.1ui 0,056 m. 

Tumulull .ntr. 6 are dimensiunile 9,70 x9,5(} şi tnălţimeia 
de U,55 m. După. indeipăritaTea solului vegetal căit·re no,rd
ve-st s-alll descoperit bocăţi mi:1.ri de că.rbun.e pe o suprafaţă 
mare, adUJSe de la u.n rug cf:e 1ind1nera.ţtie. A fost dezve
lit la adîndmea de 0,20 me1t•r·i un strat <maire de cărbune, 
pină la adînci.mea de 0,40 m. La bază s-a intilnit pămî.nt ta~e 
pe· o suprafa.ţă de 80 X 90 om. Aiici s-au mai descoperit prin
.trie cărbuni şi fragmente mici de oase ilil.c.inerate. 

Mormîntul se află în centrul movilei la o adîncime de 
8,32' m, şi la 1,10 m de cărblliile. Aici s-au deSlcoperit depuse 
pe pămînt o cantitate mare de oase incinerate, iar printre 
oase s-a aflat o sabie cu nituri slab conservată. 

La 0;60 m spre nio·rd-est de mormîntul ce111tral s-au găsit 
fragmente ceramic.e arse secunda·r, bucăţi d·e cărbune şi cî
teva, mici. oase ~ndnie·raite. Fragme:rntele •cer.amice apar~ineau 
părţii iinferioare de l:a un ca.str.on, buze d:e •SltrăchirnJ cu mar
glne<1 arcuită sipre mterio.r. 

Pornind de la observaţiile din teren rezultă că varianta 
d~ '.'itual a;r fi fost urmă:toa:rea : de pe rugul funerar din ex
forio.r S··au;rec'()Uat oasele care au fo.s.t depuse pe sol. In ele 
s-a pus sabia. La o dista1nţă de 0,60 m în can.tiitate mai mică 
s-au pus oase incinerate care s-au depus tot pe solul antic 
alături de bucăţile de cărbune şi fragmente ceramice. Man
tclU'& de pămîn,t pr.oteja toate a·cestea. 
· l. Sabie de fier (foto 16) cu un singur .tăiş şi lama re~a

li_'V ingu:stă, avînd dunga opusă tăişului destul de îngroşată. 
~· amb~le părţi ale mmeruluă se observă şa.se nituri. Patm 
~1lurd ma.i mari er·au aşezate prin mijlocul minierului, iar altele 
tfo.uă ma.i mid se aflarU lateraJ spre baza minerului. Sabia a 
f05tt ip.UJterniiG roaisă de ruigilllă, ac;u;m este conservartă. Lun-
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gimea sabiei este de 0,445 m, lăţimea ~amei de 0,36 m şi 
lungimea plăcii minerului fiind de 0,126 m. 

2. Fund de castron lucrat cu mî111a de culoare cenuşie, 
fără slip. Foodul este dre·P't, pereţii inferio.ri uşor arcuiţi în 
exterior, buza nu se mai păstrează. mametrul deschiderii 
0.232 m, diametrul fundului este de 0,112 m. 

3. Buză de strachină lucrală cu mîna din pastă de cu
l~are cărămizie. Buza este arcuită spre interior cu marginea 
dreaptă. Prezintă uşoare urme de s:Iip roşiatic Lungimea 
0.084 m. 

Foto 16: Sabie cu nituri. 

Tumulul nr. 7 cu diametrul de 10,50 X 9,70 m, iar înăl

ţimea de 0,58 m. Ritul de înmo1rmînta,re este incineraţia. Du
pă îndepărtarea pămîntului vegetal s-a .ivit un strat de pă
mlnt gaaben-cenuşiu. La adîn.cimea de 0,35 m a apărut pe 
axul no.rd-sud în pa1rtea de nord, bucăţi mard de cărbune şi 

o.a6e incinerate depuse pe sofol a·ntic. Pe axul est-vest către 
vest, la 0,90 m de rnormînt J.a adîndmea de 0,38 m s-au des
cQpe·rH fragme:nte de ·la un vas cu tOiţi, întlregihil; mai multe 
!Orţi de căni, fragmente ceramice de la căni bombate, fu111-
du;r~ de vase. ln apropierea ace1stora s-au descoperi.t mai 
,mrilţe bucăţi de zgură provenite de Ja arderea la tempe
/~tu~i înilllte a lllll·Or buc1ăţi din fier. 

.. 1. Vas cu două torţi lucrait cu mina din pastă de cu-
. lo,are cărămizie închisă, în compoziţie cu nisip. Prezintă un 
sH„ brun ·închis. Buza uşor ev.azaită spre exterior cu mar
ginea rotundă. Toartele pornesc de sub buză. Peretele este 
mai g:ros la bază şi se subţiază uşor spre buză. Di•ametrul 

·gurii f'Ste de 0,102 m, înălţimea de 0,246 m, diametrul fun
dulu~ de 0,93 m. 
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2. Perete de o·ală mică lucrat cu mina. Pastă de culoare 
cărămizie avînd h'J. compoziţi~ nisipul iin. Pre'Zmtă. sl~ .~ 
inlerior şi exterior de culoare roşiatică. lniHţimea e9te de 
0,94 m. 

3. Fund inerlar luct1at cu mîna din pastă bîtlle frăm.hi·
tată, die culoare cărămizie. Diametrul este de 0,062 m. 

4. Fund de oală lucrat cu mina din pastă de culoare 
castanie. Tăietura dreaptă diametrul de 0,103 n'l. 

Din cei şapte tumuli cercetaţi în campania arheologic:~ 
1982 unul singur a fost construit cu manta de piatră. 

Tumuli:i numărul 8, 9 sînt movile de micii dimensiuni 
din carre unllil este oa o prelungire a celuJJalt. Nu: S4U des
coiperiit materiale arheologice şi nici oa:se inic!iner..a.te. 

Tumul1i1i cencetaţi în 1983, pnilruid patru ~ care-i 
vom prezenta în contiilluate a:u fost dep.ista.ţi în J>ild:Wl J!.ir 
fîntîni", pun.Citul ,,Livezi~e sllid" avmd alţi patru tu ... , l!at 
alţii doi în punctul „Livezile nord". 

Afeota·ţi într-o oarecare măsură de Jueirările agdCIO!le, 
tumulii sînt uşor a:platizaţi. Cercetarea monumentului 
s-a făcut cu un martor central E,-V, imediat sub st1atuli gros 
de 0,20 m, fiind surprinse complexele arheologice. 

Tumulu:l numărUil 10 faice pairte din categotid fu.miu.lill:or 
de dimensh1mJ medii cu lungimea de 11,90 X 1'0 tn.\ La adin
cimea de 0,42 m a apărut pe axul est-ves•t pe. o SiUll)rafaţă 
de 2,22X1,32 m cărbuni, cenuşă şi oase iui<:inerate de o ~o
sime de 0,15---0,20 m stratul de cărbune şi oase, acestea 
fiind aduse de la rugul funerar. Pe axul est-ves't la 0,51 m 
adîncime sub bucăţile de cărbune s-a descoperit un cuţitaş 
din fier care avea pe el depuse multe oase cak.i.rta·te. La 
0,30 m nord-sud de c.utit•aş s~au găsit fraigmenfo de Tct o 
cea-ş1că. La capătul de vest al „ve-trei'" s-a d'esco-'ţ>er1't Uln Vas 
cu două torţi su.praînălta·te ca·re s~a păstrait fraig-mentaT .. La 
0,60 m sud-vest de suprafaţa. de că·rbunie· şi oase: s--a 111.esco
perit la adîncimea de 0.46 m o sabie cu nd1turL ln apropi'eY~a 
acesteia, la o di.stanţă de 0,52 m in „skrtul A" Ia adincidl\ea 
de 0,32 rn sud-ves·t s-a descoperit o· l1ance cu nervură cu 
vîrful puţin ridicat Î!n sus. Pe lance s-au găsit depuse multe 
oase ca.lei.nate. De aseme11ea în par•tea de est a mcNrie;f s~a 
delimi·tat un complex ald.tu'irt: din oase caJcinaf~ şi: hagtn:1!n-
te ceramice la o adîndrne de 0,38 m. Oa.SeTe mcineratfe se· 
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aflau într-o slabă stia•re d~ conservare aviit<l o culoare alb
gălbui.e. 

1. Sabie de fier cu un Wigu.r tăiş, ( k>tu t :f) 1!1.\rînd d un -
ga opusă rtăişului iln1groşatl, Pe a·rnbele :păr\i ale mineru.lui 
se observă cind. nitturt Tre:i nltutl ~taiU a$elat~ pe mijlocul 
lamei, iar două nituri mai tniti se a.filau lateral spre baza 
mîneru~ui cu :e.jufotul cărora sie fi-xau plăsele1e. Sabia este 
degradată puternic de rugină. Lungimea sabiei este de 0,51 
m, lungimea Lamei tăi·şului este de 0,383 m. 

2. Vîrf de lance de fier ros de rugină. Frunza I.am:ei aire 
nervura mediană realizată prin martelue. tubul este cook 
şi lung, rupt din ainrtli.chărt:ate. La pa.r·tea dinspre vid este în
groşată. LUJllgirnea vtrfiuJ.ui de la,oc-e este de 0.336 m, lun
gimea frunzei de 0,207 m, i·a·r a tubului de 0,129 m. 

3. Cuţi1 de fier cu 11ama foarte puţ!n curbată, aproape 
dreaptă. Lungimea cuţitului este de O, 102 111. 

4. Cană cu torţi supraînălţate tn sta~e fragmemtată. E!te 
lucra.tă cu milila din lut de culoare neagră-cen.uŞie, nf.Sip.Ul 
tiind folosit ca degresatll.t. Se păstrează numai o to·artă şi 

cîteva părţi diin pereţi. Bste arsă în ihiterior. 

5. Cănuţă c:u tioa1ntă păstra.tă 1n stare fragmentară, lu
crată cu mina din pastă cafenie, cu buza uşor evaza'tă spre 
exterior şi furuiuil drept. fin partea s;up.erioară, sub buză, se 
disting două ltiinii cirrc:ulare co.n'(;:enrtrke. 

6. Fragmente de la o strachină luctată cu :te-în&. Buza este 
arcuită spre inter.iot, fiind lucra1tă d'.n lut de culoare cas
tainie şi prezirută urm.ie de ardere i.ncornpl 2tă. 

7. Fragmente cer·amice de la uin vas tip „bot<::an". Lu
crate cu mina din pa,stă c~Mm~2:ie avlru'l nisl1pul şi p.ieUk:e
l1ele ca degresant. Buza este dtea.ptă şi suib ea se află un 
brîu alveolar cu proeminenţe verticale. 

Turnului! număml 11 era de formă .ro:tundă cil diame
trul de 9,90 X 9,50 m şi înălţimea de 0,67 m. Surb m.oriiilă, la 
adîncimea de 0,44 m, s-au descoperit oase calcinate, care 
au aparţi!lut u1I1ui morm-înt de i111cineraţie. la o distanţă de 
1,68 m pe axul N·S de aceste osermin'te s-au d~.it Gi
teva fragmente ceramiae atipice. 



l;oto 17: Sabie de Her cu nituri descoperită în tumulul 10 

Tumulul numărul 12 este mai bine conservat decît prece
dentul, avînd dimensiunile de 8,40 X 8,30 m şi înălţimea de 
0,68 m. De Ia supra.faţa tumulului s-au s1trîns mai multe frag
mente de la. un vas mic. Intre 0.42 m şi 0,65 m adîndm~ s-a 
delimitat complexul numărul 1 aflat spre centrul movi1lei. 
Complexul se compune din două stră•chini puse una peste 
cealaltă, una din ele avînd rolul de capac. In strachină în 
pa•r·tea inferioară s-au găsit cîteva oase cakinate. Strachina 
de deasupra avea fundul puţin profilat Spre centrul tumu
lului pe axul E-V la adî:ncimea de 0,45 m s-a descoperit o 
cantitate mică de oase cakinate pe o slliprafoţă de 0,32 X0,28 
m. Intre aceStl:e oase calci1I1ate s-a desc.oiperirt un cuţirt pe ca
re era pusă o cutee. Printre aceste piese s-au descoperit şi 
puţine bucăţi de •cărbUJne. 

Pe axul NS în „sfertul IV" l1a 3,50 m N-V de centru la 
adtncimea de 0,34 m s-au găsit fragmente de Ja două oale 
cu apucători. Lingă acestea s-au desrc101pe.r.it bucăţi de căr
bune şi fragmente de oase calcinaJte . 

.1. StrachÎlll.ă de lUJt de culoare cărămizie lucrată cu mi
na, avînd ca degresant nisipul gr.anulos. Buza este a:rcll!Îtă spre 
interi-or.ul vasului, puţin îngroşată şi decorată cu scurte ca
neluri oblice şi parat.ele sub buză. Forma vasulu.i este trOlll
conică şi fundul ine.l1ar. Inăltimea vasului este de 0,126 m, 
diametrul gurii ele 0.220 m şi diameitrul fundului de 0,072 m. 

2. Straichină-ca.pac, este făcută din lut amestecat cu pie
tricele. Buza vasului este arcuită spre interior cu marginea 
dreaptă. Fundul este uşor profilat. Pe buza vasului se gă
sesc orniamentate sub formă de caneluri oblice şi parale.le. 
Diametrul gurii este de 0,260 m. 

3. Vas frngmentar tn formă ele „clorpot" lucrat cu mina 
dintr-o pastă cărămizie cu nuanţe brun-cenuşiu. Buza este 
uşor arcuită spre interior şi prevăzută cu apucători dispuse 
sub margÎlllea vasului. Fundul este drept şi a.re diametrul 
de 0,108 m. 
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4. Cuţit de luptă - pumn1al, cu lama unifmmă pe ap~oa
pe toart:ă 1Ui11gimea sa, cu excepţia porţiunii dinspre virf un
de se subţiază. Spre bază lama se continuă cu minerul din 
care s-a păstrnt o porţiume. Pumnalul s-a rupt din vechime 
tn două },ocuri. Lungimea aC'tuală a pumnalului es1e de 
0.176 m. 

5. Cutee de gresie de formă dreptunghiulară avînd o 
perforaţie in partea superioairă. Lungimea obiectului este 
de 0.103 m. 

Tumulul numărul 13 era de formă rotundă cu diametrul 
de 7,20X7,10 m şi în.ălţ.l.ime.a de 0,52 m. Pe o suprafaţă de 
1.lOX0,74 m şi în grois.ime de 0,37 m s-au descopri1t Lngră·· 
mădite pietre de rîu de ctimiensilLI1i mici. Sub aceste pietre 
s-au găsit fragmente ceramice ,Ja adÎIIlcimea de 0,45 m buze 
de străchini şi un fund de vas cit şi bucăţi de cărbune. Oase 
incinernte nu s-au găsit. 

Tumulu.l număruJ 14 e,ra de formă .rotundă de mici di
ID1ensiuni, 6,70X6,10 m şi inălţi1Il1ea de 0,46 m. La adîndIDe.a 
de 0,32 m s-au descoperit furului şi peretele de la un vas. 
Nu au fost găsite oase calcinate. 

Turn ului numărul 15 avea climensiuni1Le de 11, 7 5 X 11,20 
m şi ln.ălţimea de 0,54 m, făcînd parte din categoria tumu
liJor mari. Sub stratul a·rabiJ grois de 0,15-0,20 m s-a deli
mitat un pămLnt cas1aniu şi dens. Singurul complex arheo-
1,ogic s-a descoperit pe axul EV la adîilldIDea de 0.40 ID în 
poziţie centrală. Aces;ta constă dintr-o strachină canelată 
cu două lănci în ea di•&puse orizont.iii m direcţia N-S şi cî
tev,a oase oalcinate. La 0,25 ID N-E s-a găs~t un v.a.s glo
bular cu gura în sus. ln paritea de N-V s-a descoperit la a
dÎIIlcimea de 0,42 ID o cănuţă cu toarită supraLnăţţată cu gura 
in j,os. La o distanţă de 0,80 m N~E s-,a găsi,t un fragme111t de 
la un tub de înmănuşa·re de la o lance. 

Incercînd reconstituirea variantei de ritual folosit în 
cadrul µcestui turnul reţinem ca fapt cert o depunere 
simboilică în strachină a cîtorva .fragmente de oase din. inci
nerarea unui luptător, acest fapt fdind dovedit de cele două 
lărici găsite deasupra străchinii. 

De menţionat mai este faptul că în mantaua movilei 
s-au mai descoperit fragmente ceramice specifice ··culturii 
Coţofeni. · · · · ·· 

1. Vîrf de lance din fier (foto 18) în formă de frunză de 
salcie mult alungită. •Pe ambele laturLare o nervură me
diană m relief, secţiumea vîrfului p.roipriu-zd.să e-ste roID~o-
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~peţl~. ţ~ngţ!!i~J! totală este de b,372 ~· lufigl.mea vitfuiril 
este de 0,257 Iµ.. · ·· · · ~ • 

· 2. ViJ·f 'ci.e lance diin fier, (foto 19). VilI'ful propriu-ziis are 
o formă tle frunză alungită, mar'ginile s-au conservat bine1 
pe anioel~ fete prezintă d dtthgă de· fier tm' secţiune pătra-= 
tă'. Tubul ·de îriinănuşare are secţiunea rotundă. Lungimeji 
toţali3 este qe 0,428 m, iar lungimea virfului de 0,311 tJJ.:· · 

3 .. Strachină funerară· din: 'lut amestecat cu ·nisip, cu 
buza arcuită spre interior. Lutui este de culoare castanăe. 
!nălţimea vasului este de O, 124 m. Strachina a fost descope
rită cµ ·două lănci puse pe ea şi citeva fragmente de la o 
altă strachină ; ea conţine oase calcinate. 

4. Fragmente de străchină care în interi~r prezintă o 
puternică arsură. Buza străchinii este trasă spre ip.t~rior, iar 
in exterior are caneluri oblice şi paralele. 

5: Vas de lut în miniatură (foto 20). Este ~u.crcit ,cu mJna 
dintr-o pastă amestecată cu nisip şi pi~tricele. In spărtură 
fotul· este zgrumţuros, aspru la pipăit. ţ::'.prpµl ~te scund Şi 
uşor bombat. Buza 'este trasă 'spre inteIJior· cu margin~a ro
tunjită. Vasul are fu,ndul drept şi este preyăzut ţu · ·pou_ă 
orificii dispuse lateral. !nălţimea vaşuh.J.i ~şte d~ O,OŞ,4 · ~· 
iar diametrul gutii de _Q,0~1 m: A fost· făcµt spesii:l,l pentru a 
servi ca vas de practică !Îl:U<Jlă. 
· 6. Cănuţă lucrată cu mina _(foto 21) (fin pastă ameste
cată cu ni.sip .de culoare cenµşie. Vasul are formă l;>ifroiico
nică, cu gîtul cdlindric pe care e~te fixată· o măril,lşă jn hap.dă. 
Buza vasului este răsfrintă în afară. Vasul nu are nici-un or-

. nament. Inăltimea :S!l eşte de 0,092 m, diametrul fundului de 
0,.053. - . . . - ' ' 

Foto 18: 
Virf de lance des-

coJ>.el'iil în tum1:1-Iul 
. '..._' i . ' ' • .. ~ \ 

15 l:a Ţel~~~~~ră· 

goieşti . 

. 32 



foto 19: Virf de l:\nc.:e din fier descoperii în 
.„ 

.t'' 

. ' 

. :f. 
Fo'.o 20: Vas d~ lut ln miniatură iolo;lt în procesul de UbaUe descoperit 

in turnului 15 din necropola de la Teleştt-Drăgoleştl ' · ·· 
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Foto 21 : 
CănUtă cu toartă 

suprat·năltată des
coperită în turnului 

nr. 15. 

Tumulul numărul 16 (foto 22) are diametrul de 9,20 x 9,10 
m şi înălţimea de 0,48 m. După îndepărtarea pămîntului ve
getal pînă la adîncimea de 0,18 m s-a ivit un strat de cu
loare brun-gălbuie care constituie mantaua movilei. Corn· 
plexul arheologic s-a descoperit în partea de N-V, la adîn
cimea de 0,32 m. Aici s-au găsit oase calcinate depuse pe o 
suprafaţă de 39 x 35 cm2. · 

Intre aceste oase a fost descoparită o lance. Descope
rirea în acest context a unei lănci ne duce la concluzia că 
acest mormînt a aparţinut unui luptător (foto 23). La o 
distanţă de 2,40 m N~E de această lance, la adîncimea de 
-0,38 m s-au descoperit pe o suprafaţă de 31 X27 cm• lrn
căţi de cărbuni arşi şi fragmente de vase atipice arse <>e
cundar. 

1. Vîtful de lance din .fier in formă de frunză lărgită şi 
îngroşată la mijloc, avînd o secţiune lenticulară. Tubul de 
înmănuşa.re este conic, Lungimea totală aste de 0,263 m, 
'lUhţrtm.~ vidului este de 0,141 m. 



Foto 22: Aspect de săpătură din tumulul nr. 16 din necropola de Ia 

Telcşti-Drăgoieşli 

foto 23: Detaliu de săpălu~a lumalul nr. 16 



Turnului nr. 17 are dimensiunUe de 10,40 x 8l90 m. iar 
înălţimea de 0,20 m pe care se aflau culturi de ipmumb. 
!Jupă ît:.ldepărtarr_·a f~dmîntuiui arat, ::.~a ivLt un ."5ir11.t :brun
găwui pigmeniat cu cărbune. Complexul athecHogic: a ifost 
descoperit în partea centrală a tumulului la aproxiniativ 
- 0,~5 m adîncime. Aici s-au găsit trei străchini. Două dtn 
ucestea erau puse una in alta· cu gura in jos, iar ,ţles~. a: 
cestea era pusă o a trei: a strachină cu fundul . inelar ~mn. tot 
.. ·u gura în jos. Aceste străchini erau vase de ofrantlă. · !..ii 
adîncimea oe - 0,23 m s-a găsit o strachină· de ·mici .··di
mensiuni cu gura în sus în care s-a găsit n cănuţă -cm ·toar
Li supraînălţa .ti şi oa-se incinerate. :De asemenea, oe ;:o ·par
k şi de uita a acestei străchini, la 1cite 0,10 ;m ~-au ;ftejco·· 
pent multe oase calcinate şi citeve. fl::agmente <de ,:Cărbifne: 
1Je a>..ul E-V s-a descopenit la di-stanţă de t0,55 m est · de_ 
strachină şi la adincimea de - 0,46 m o cănuţă tn 'minia~ 
tură, pîntecoasă, căzută într-o parte. ·In ,apropierea acelora 
s-au desccperit -şi o cănuţă mică fără toartă şi ·ctteva ·tra9-
mente ceramice constînd din mănuşi de oale. 

1. Strachină din lut lucrată cu mîna (foto 24) din pastă 
de culoare cenuşie, arsă neuniform a:,•înd pete cărămizii, 
s-a folosit ca degresant ndsipul şi pietricele. Buza este trasă 
spre interior avînd marginea dreaptă. Fundul este drept. 
Lnălţimea vasului este de 0,076 m, diametrul gurii de O, 14~ 
m, diametrul fundului este de 0,078 m. 

2. Strachină de lut lucrată cu mîna din pastă de cu
loare cenuşie avînd ca degresant nisipul şi pietricele. 'Buza 
este trasă spre interior cu marginea obldcă-rdtundă .şi -;pre-: 
zintă în exterior caneluri oblice şi paralele. 'Fundul ceSte :tne:. 
Iar. lnălţimea vasului este de 0, 11~ m, diametrul gudi teste 
de 0,116 m, iar diametrul fundului de 0,076 m. · 

3. Strachină din lut ars, lucrată cu Iilîna din .pif'Stl de 
culoare cenuşie de formă tronconică, buză ar.cUlită 'Spre in
terior, marginea dreaptă. Prezintă în exteriorul '.b\lZei 1ane:.: 
luri oblice şi paralele. Fundul este inel-ar. lnălţlmea ·wsu:· 
lui este de 0,096 m, diametrul gurii .âe 10,'.157 m, i.ar':aiame-
trul fundului de 0,079 m. · 

4. Stra-chină fragrnen,tară di1n lut, ~ucrată .cu ;mhRl„ r~z~ 
arcuită spre interior cu marginea rotundă .. ;Pe bu2ă 'Sbit \ca-; 

·. ·, .. , ..... ·.,, 
neluri oblice şi paralele. Fundul este ineHer. · Diame1'rtfl"1n- · 
dului este de 0,088 m. 
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5. Cănuţă cu toarta supraînălţată (foto 25) lucrată cu 
mîna din pastă de culoare cărămizie avînd ca degresant ni
sip şi pietricek4. Buza uşor evazată, corpul putin bombat, 
prezintă caneluri verticale dispuse paralel. Fundul este drept. 
I'o:n: .1 es,t2 d;·cptun0hiulară în secţiune. I1na"1ţimea vasului 
Icu toartă) este de~ 0,098 m, diametrul gurii este de 0,064 m, 
~Eamctrul fundului de 0,047 m. 

6. Ginută de formă conică, lucrată cu mina din pastă 

de culonrc cărămizie cu uşoare urme de slip, avînd nisip -;;i 
pietricele cu degresant. Buza este dreaptă, fundul drept. Nu 
se· mai păstrca:i:ă dccît un mic fragment din toartă. Inălti
mca ''asului este de 0,056 m, diametrul gurii de 0,087 m, iar 
diametrul fundului de 0,049 m. 

7. Ceaşcă în miniatură, (foto 26) lucrată cu mina din 
pastă de culoare d\rămizie care are ca degresant nisip şi 

pietricele. Buza este uşor evazată, corpul puţin bombat şi 

fundul drept. Mînuşa este rotundă în secţiune. !nălţimea va
sului este de 0,063 m, diametrul gurii este de 0,035 m, iar 
diametrul fundului de 0,032 m. 

Foto 24: Stracl!!nii de lut cu buza inYazatd. descoperită în T 17 
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Foto 25: Cănută cu toartă supraînălţată descoperită în lumulul 17 

foto 26: Ceaşcă în miniatură descoperită în T 17 
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Tumulul numărul 18 (foto 27) era cel mai reliefat, avînd 
următoarele dimensiuni: 11,10 x 10,30 m şi o înălţime de 
0,68 m. Complexul arheologic a fost descoperit în partea cen
trală a movilei la adîncimea de - 0,31 m unde s-au găsit 

oase caidnate depuse pe 1lil1 postament df.111 piefre pe 0 snpH
faţă de 26 X 29 cm. La 0,28 m S-V de aceste osemiint.e s-a 
descoperit un alt grup de pietre pe care se aflau o strachină 
cu gura în sus, fragmente ceramice de la o cd.nută cu două 
torti supraînălţate şi alte fragmente de la o cănuţă cu toar
tci supraînălţat;:'!.. Strachina prezintă citeva apucători l:tternle 

şi a fost găsită cu gura în sus. Pietrele erau dispuse con
centric în jurul vaselor şi sub ele. La o distantă de 0,90 

m no·:-d de axul NS s-au des·coipsiri'1t bu.c:ăţi de cărbune 

cu puţine oase pe o suprafaţă de 0,60 m X 0,52 m, care 

au fost aduse de la rugul funerar şi depuse pe pămînt la 
adîncimea de -0,42 m. 

1. Strachină de lut lucrată cu mina (foto 28), din pastă 

cărămizie, arsă neunHorm, avînd ca degresant nisip granu
los. Buza este arcuită spre interior cu marginea dreaptă. 

In zona de maximă rotunjime a vasului au fost apliica·te pro

eminenţe-apucăt,;ri aşezate în cruce. Fundul este taiat drept. 

Diametrul gurii este de 0,154 m, înălţimea de 0,074 m, iar 
diametrul fundului de 0,085 m. 

2. Cană cu două torţi supraînălţate, fragmentară, lu
cra•tă cu mî:na a.re ca degresant ni1sipu;l. Buza est.2 dreaplă, 

corpul uşor bombat şi fundul plat. Torţile sînt în bandă a
vînd secţiunea drnptu.nghiulară. Caina este neînt•egibiJă. 

3: Cană cu toartă supraînălţată, este în stare fragmen
tară, lucrată cu mina în pastă de culoare cărămizie, avînd 
ca degresant nisipul. Buza este dreaptă, fundul plat. Toarta 
'>llp.raînălţată este în bandă cu se.cţiUillea dreptunghiulara. 

Cana este neîntregibilă. 
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Foto 28 : Strachină de lut cu buza invazată descoperită în T 18 



Tumulul numărul 19 (foto 29) are dimensiunile de 10, 
10 X 8,20 m şi înălţimea de 0,52 m. La adîncimea de -0,34 
m şi la distanţă de 1,50 m NV de martorul central NS s-au 
descoperit oase calcinate, iar la0,80 m NV de acestea s-au 
găsit bucăţi de cărbune. In centrul tumulului, la adîncimea 
de - 0,32 m s-au descoperit două vase tip „borcan" puse 
cu gura în jos, i,ar î1n rnpro~ierea ao2,st01ra la 0,25 rn NE s-au 
găsit un vas cu două tortiţe, o cupă cu picior, o cănuţă cu 
toartă, o oală în miniatură. La 0,65 m NV s-au descoperit 
două străchini puse una în alta cu gura în sus la adînoime 
de - 0,35 m. In ele nu s-au găsit fragmente de oase calci
nate şi bucăţi de că1rbune. 

1. Strachină-castron din lut ars, lucrată cu mina din 
pâstă cărămizie, avînd ca degresant nisipul şi pietricelele. 
Buza este arculiă ~pre ·l,nter,i-or şi rna1~g·:rnea oblid. Ar
derea este neuniformă. Vasul prezintă în interior o culoare 
cenuşie datorită arderii incomplete. Fundul este inelar. Dia
metrul gurii este de 0,186 m, diametrul fundului de 0,092 m, 
iar innltimca de 0,096 m. 

2. Strachină de lut din pastă cărămizie amestecată cu 
nisip cu buza arcuită spre interior şi marg!nea rotundă. Pe 
partea exterioară a buzei se găsesc caneluri oblice şi para
lele. Inăltimea vasului este de 0,087 m, diametrul gurii este 
de O, 182 m, iar diametrul fundului de 0,074 m. 

3. Vasul borcan (foto 30) lucrat cu mina din pastă că
rămizie amestecată cu nisip şi pietricele. Pasta nu a fost 
prea bine frămin1.ată, iar .arder.ea este rnrnii~ormă. Pereti·1 sin1 
groşi şi în spărtură au un strat cărămiziu în exterior şi ce
nuşiu închis în interior. Buza este dreaptă. Pe pîntec vasul 
are brîuri alveolare dispuse oblic. Aceste brîuri sînt între
rupte de patru proeminenţe verticale - doi butond în ~a 

şi doi butoni rotunzi dispuşi simetric. înălţimea vasului este 
de 0,254 m, iar diametrul gurii de 0,232 m. 

4. Vas borcan lucrat cu mina din pastă amestecată cu 
nisip şi pietricele. Pasta este de culoare cărămizie, iar ar
derea a fost făcută incomplet. Pereţii sînt groşi şi au buza 
dreaptă. Vasul prezintă ca ornamente brîuri alveolare dis
puse oblic. Aceste 'brîur\ sînt întrerupte de pat~u proemi
nenţe dispuse simetric pe pîntecul vasului. Vasul este între
gibil. 
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5. Vas în lnliniatură (foto 31) lucrat cu mîna din pastă 
cărămizie avînd nisip şi pietricele ca degresant. Vasul are 
'buza dreaptă, corpul globular, gîtul cilindric, iar fundul pu
ţin profilat. !nălţimea vasului este de 0,091 m, diametrul gu
rli este de 0,062 m, iar diametrul fundului de 0,038 m. 

6. Vas de lut în miniatură (foto 32) cu două torţi aşe
zate vertical, lucrat cu mîna din pastă de culoare cărămizie, 
avînd nisipul şi pietricelele ca degresant. In spărtură, lutul 
este zgrumturo:s, aSiH u Ia pipăit. Buza este răsfrînfă spre 
exterior, corpul este scurt şi ·uşor bombat. Vasul are fun
dul dreptf !nălţimea vasului este de 0,083 m, diametrul gu
rii este de 0,061 m, iar diametrul fundului de 0,043 m. 
' 7. Cupă cu p~·.::-ioT (foto 33) din •lut d·2 culoare căirămizie, 
lu;e.rată cu mina, avî:nd .c.a degr·2san1t 1m'sipul grainulos şi pie
lrke~·ele. Corpul e.ste tronconic cu buza dreaptă. Vasul se 
termină cu um pidotr circu•lar în s-2cţi111ne, cu buza direapLil. 
înălţimea vasului es.te de 0,076 m, ia.r di.ametrul guirii de 
U,Jbj 111. 

8. Ceaşcă de lut ars, lucrată cu mîna dintr-o pastă ce
nuşie amestecată cu nisip. La suprafaţă vasul are o culoare 
cenuşie închis. Buzu este dreaptă, corpu.I este uşor bombat 
şi fundul drept. Diametrul gurii este de 0,072 m şi înălţimea 
de 0,061 m. 

Foto 29: Aspect de săpătură din turnului nr. 19 
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Foto 31 : Vas în miniatură desco
perit in T 19 de Ia Teleşli-Drăgoieşti 

Foto 30 : Vas borcan de~roneril în 
Teleştl-Drăgoleştl 
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Foto 33: Cu•1ă cu pidor descoperită in T 19 in 
necropola de la Teleşli-Drăgoleşti 

Foto 32: Vas miniatural desco"!lcrit ·în t"J.mulul t·J 
Teleşli-Drăgoieşli 



Turnului numărul 20 era de formă rotundă cu dimensiu
nile de 7,20 m X 6,65 m şi o înălţime de 0,38 m. Sub 
movila de pămînt, în poziţie centrală, la adîncimea de 0,18 
m s-au descoperit oase calcinate, care au aparţinut unui 
mormint rl0 incineraţie. Nu s-au descoperit fragmente ce
ramice. 

Turnului numărul 21, este mai bine conservat decitpre
cedentnl, cu dimensiunile de 7,60 X 7,45 m şi o înălţime 
de 0.39 m. La adîncimea de 0,24 m, sub mantaua de pămînt 
s-0 descoperit un pat de pietre de 2,10 m X 1,90 ml Par
tea superioară a pietrelor a apărut la adîncimea de 0,24 m, 
iar baza lor fiind la 0,40 m, pe un singur rînd. ln partea de 
nord-vest a patului de pietre, la adîncimea de 0,25 m s-au 
descoperit oase calcinate. In partea de nor-est, printre pi•~
tre s-au descoperit fragmente ceramice, care constau în 
cîte\·a buze d~ străchini invazate. La 0,72 m, sud-vest de 
extremitatea patului de pietre, la adîncimea de - 0,28 m 
s-au descoperit b:id.îţi de cărbune pe o suprafaţă de 25X32 
cm. La o distantă de 2,10 m sud-est de pietre s-au desco
peri.t pe o suprafaţă de 22 X 26 cm oase catkin.aite. 

Turnului numărul 22 are următoarele dimensiuni:. 7,90 
ro X 7,80 m şi o înălţime de - 0,38 m. Complexul arheolo
gic a fost descoperit sub mantaua de pămînt, în partea cen
trală a movilei, la adîncimea de 0,25 m. In centru, o su
prafaţă de 18 X 23 cm s-au descoperit oase calcinate la a
dîncimea de 0,24 m. La 0,48 m, nord-vest, de oasele calci
nate s-a descoperit un vas „clopot'' cu corpul bombat, dis
pus cu gura în jos. Acesta era un vas de ofrandă. La 0,35 
m nord-est de oseminte s-a de5coperit la adîncimea de 
- 0,28 m, pe o por~iune de 0,29 X 0,23 m bucăţi de pămînt 
ars, la roşu. adus de la rugul funerar. ln partea de sud-est. 
la adîncimea de 0,24 ro, în apropierea bucăţilor de arsură, 
s-a găsit o strachină fragmentară, cu gura în sus. 

- Vas d0 ofrandă, în formă de clopot, cu corpul larg, 
tronconic. puţin bombat, baza dreaptă cu marginea rotun
iit<l. Fundul plat, relativ mic, puţin profilat. Pe corp, în trei
men superioară, prezintă patru apucători sub formă de pot
coa \'ii, dispuse „în cruce'', iar în treimea inferioară prezin· 
t:1 nlte patru npuciitori plate. Este lucrat cu mina din pastă 
cilrâm.iziP. 21\ înd ca degresant nisipul şi pietricelele. !nălţi

mea vasului este de 0,218 ro, diametrul gurii de 0,196 m di
ctmetrul bazei de 0,151 m. 
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- Castron mic lucrat cu mina, avînd corpul tronconic, 
buza trasi:l spre interior, cu marginea rotunjită. Fundul pro
filat. Pasta maronie, grosieri:l, arc ca degresant nisipul gra
nJJos. Pe amLele suprafeţe prezintă urme c'::!nuşii închise da
torate arderilor incompletd. Pn umăr prezintă uşoare cane
luri oblice şi paralele. Dimc~n~iunile vasului : înălţimea 
0,128 m, diametrul gur;.i 0,284 m, diametrul bazei 0,082 m. 

Tumulul numărul 2~ are c.;mensiun~le: 5,80 m X 5,10 m 
ş.i înălţimea d~ 0,24 m. La adîncimea de 0,19 m. la 0,60 m 
&ud-vest de CQntru s-<rn descopuit fragmente ceramice de 
la o strachinir cu fund i'nelar~ La 1,78 m n.o:_·d ele acestea 
s-au descoperit cîteva bucăţi dL' cărbune şi oase calcinate la 
a.hncimea de 0,21 m. 

Tumulul numărul 24 are dimensiunile de 6,20 m X 5,30 
m şi înăltimea de 0,37 m. La adîncimea de - 0,23 m s-a 
tfescoperiit un \"as mic cu butoni cu gura în sus. ln apropie
rea acestuia. la 0,20 m nord-est, s-au descoperit oase cal
cinate pe o suprafaţă de 0,28 m X 0,25 m. La adîncimea de 
O, 19 m şi 0,25 m est de oast"le calcinate s-au descoperit 
fragmente de la un vas cu două torţi supraînălţate. 

- Vas cu profil apll'oap2 drept, cu pereţii uşor as
cuţ!ţ·i, care pe di.a.metrul maxim ;prezintă patru buto.ni 
:mici, conici, traşi din vas. Buza este dreaptă şi fundul plat. 
-Vasul este perforat la bază din antichitate. Vas lucrat cu 
!llîna, din pastă de culoare cărămizie, avînd în compoziţie 
nisip şi pietricele. !nălţimea vasului este de O, 108 m, dia
me!tntl · gurii este de O, 107 m, diametrul bazei de 0,087 m. 

- Ceaşcil fragmentată cu două torţi supraînălţate, cu 
f•.t.ndul convex în interior, cu buza puţin evazată în exte
rior. Vasul este lucrat din pastă cărămiz1:e avînd ca degre
sant nisipul. 

Turnului numărul 25 are dimensiunile de 7,90 m X 7,20 
m şi înălţimea de 0,43 m; ln martorul est-vest, la adîncimea 
de -0,35 m, apa.re o f.trnchină cu gura în sus, cu buza in
"·a~ată. La o distanţă de 0,15 m de aceasta, la adîncimea de 
fJ,32 m s-a descoperit o grămăjoară de oase calcinate şi bu
căţi de cărbune aduse de la rugul funerar. La 0,60 m norrl
vest de oasele i;ndnerate, s-a des1coipeni1t o cănuţă cu ca
nelurii \orizon taie pe pîntec. av ;nd în apropiere un ca,pac. 
Cănuţa este puternic arsă în interior şi pusă în poziţie 
oblică, prezentînd urme de arsură secundară de la cremaţi
unea funerară. 
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- Vas mic (cănunţă cu caneluri) este lucrat la mină 
din luat bine ales de impurităţi. Pasta este de culoare că:i;ă

mizie, bine frămîntată, iar la exterior păstrează cîteva ur
me de slip. Corpul are o formă bitronconic:ă, gîtul este scurt 
şi oblic, întors în afară. Buza este uşor evazată, fundul ro
tunjit. Pe jumătatea superioară a vasului sînt caneluri ori
zontale dispuse concentric. !nălţimea vasului este de 0,092 
m, dliametTUl guriii este de 0,062 m. 

- Capac de vas din lut, de formă rotundă, de culoare 
cenuşie, prezentînd în partea inferdoară puternice urme de 
arsură. Diametrul este de 0,068 ni. 

Turnului numărul 26 are dimensiunile de 9,10 X 8,40 m 
şi înălţimea de 0,41 m. Spre nor-est, la 0,55 m de centru, 
s-a descoperit la adîncimea de 0,32 m o grămăjoară de oase 
calcinqte pe o suprafaţă de 0,19 m X 0,22 m. La 0,86 m 
r1ord-vest de oseminte s-a d_escoperit o brăţară de bronz cu 
nodozităţi lucrată dintr-o verigă masivă, rotundă în secţiu
ne'. Lingă brăţară, la 0,05 m sud-est, s-a descoperit un pan
dantiv sub forma unui clopot miniatural. In martor s-a des
coperit în partea centrală, la adîncimea de 0,29 m, o stra
chină cu gura ln sus. iar la sud-vest de aceasta, la adinci
mea de 0,32 m . s-au descoperit bucăţi mari de cărbune pe 
o suprafaţă de 0,25 m X 0,18 m cu grosimea de 17 cm. La 
0,62 m nord-vest de prima strachină, s-a descoperit la adîn
dmea de 0,28 m o altă strachină în stare fragmentară. 

- Strachină lucrată cu mina, din lut bine ales de im
purdtăţi şi bine frămîntat. Lutul are culoare castanie pe am
bele suprafeţe prezentînd urme cenuşii închise datorate ar
derii secundare. Buza este trasă spre interior avînd mar
ginea dreaptă. Fundul est.e plat. lnălţimea vasului este de 
0,08:1 m, diametrul gurii de o, 174 m, diametrul ' bazei de 
0,089 m. 

- Strachină lu:crată cu mina d.Ln htt bime ales de 
impucr-iităţi. Lutul are cuJ.oare cenuşie cu urme de slip. 
Buza este trasă spre interior şi fundul uşor profilat. Inălti
mea vasului este de 0,087 m, diametrul gurii de 0,152 m, 
diametrul bazei de 0,089 m. 

- Brăţară de broonz lucrată din bară în secţiune 
rotundă şi groasil de 0,,007 m. Patina este ae culoare 
verde închiosă. Pe co·rp, brăţa.ra prez.!intă t.rei grupe de cîte 
trei pr?eJninente şferice, prinse pe corp şi dispuse la dis-
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tan:'te egale unele ·ae altele. Diametrul· ext~rior' es'te de ?,2 
cin, 

_:. Pârrldlintiv sub forma unui clopoţel mind.a~nral, 
diln bronz, aflat într:-o puternică s1ba1re de cio.mdan:~. 
Are o înăHime de 0,035 m şi ddametrul deschiderii de 0,023 
'IÎl." 

TumuluJ numărul 2i face parte din categoria. tumuli:for 
rriid,' are dimensiunile de 4,80 m X 4,75 ni şi înăltilnea de 
0,22 m. La 0,20 m nord-vest de martorul central e-st-vest ·s-a 
descoperit la· adîncimea de 0,16 m pe o suprafaţă de 0,12 m 
X 0, 10 m oseminte calcinate. La0,55 m nord-vest de osemin
tele iricinerafe, la adîncimea de 0,29 m s-a descopeiit un· vas 
miniatural cu apucătorrile trase din buză. La 0,15 m vest 
de ·acesta s-â desco~rit o ·cănuţă miniatuiafă~ fragri::t~nta
ră; cu· gtiia în sus. In apropierea 'acesteia s-a descbperft uri 
Yi:ls niic, fără toartă, aŞezat pe o parte; La distanta' de 0;45 
:iri de aceste vase şi la adîncimea de o; 16 m s-a descoperit 
o. giă::rri!ijoară de oase· calcinate. . 

- Va.s de lut, in miniatură, ilumait icu mî1na· ditl 
pci.Mă' c0mpadă, bine frămîntată, Hipsiită de impurităţi'. 
Lutul'' are cu:loa•rea cenuşiie cu Uifine de ardere . ia:Iconi
pLetă. Cotpul · vasului este twnconiic, cu buza dr-e.aptă. 
Din buză se prelugesc patru apucători plate, semicfrcufare, 
diSp\ise „în' ctuce". !nălţimea vasului este de 0,034. m·, dia
metrul' gurii este de O 094 rn, iar diametrul bazei de 07043 rn. 

- Vas miniatural cu corpul bitronconic, puţin bombat, 
buza evazată şi fundul plat. Pasta grosieră, de culoare ce
nuşie; cărămizie in spărtură. în exterior prezi.Iită cărbuni 
mici 'în comp6:i'iţie. lnălţimea vasuhii este de 0,054 m, dîa
uietrur gurii de 0,011 m, dia:tnetrul bazei de 0,040 m~ 

-:---- Cărtută ml_niarturală, fragmentară, de formă bit'ron
conică cu fundul' plart. Pastă maronie avînd în compoziţie 
pietricele şi nisip granulos'. 

Tumulul numărul 28 face parte· ddn categoria tumulilor 
mijlocii avînd dimensiunile de 0,70 m X 0,50 m -şi înălţimea 
de 0,35 m. Pietrele din manta s-au descoperit- dispuse prin'" 
tr'e diferite ·obiecte. De la 1,20 m vest de centru, la adîn
cimea. de - 0,27 m s-au descoperit oase cale.inate pe o su
prafaţă de 0,25 m X 0,28 m. L~ 0,47 1II. nord-est de oasele 
calciriate, pe o suprafaţă de 0,54 m X Q,44 m s-au găsit bu
căţi de cărbune. La 0,96' m sud-vest de oasele colcdnate şi 
Ia 0,31 m adîncime s-a _descoperit o cană de culoare; neagră 
cu' 1tocirta ruptă. La 0,08 m est de oseminte s-a descoperH 
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o stra<:;hină cu gura în sus, aşezată pe o piatră în care s-au 
găsit cîteva oase. calcinate. La 0,12 m est de această stra
chină şi adîncimea de 0,21 m s-a descoperit o strachină 
castron. ln zona centrală, la 14 cm nord de martor s-au 
găsit cîteva fragmente ceramice (fund de vas şi cîteva toarte). 

- Cană cu corpul bitro.nconk. bombat, buz,a ev.:;iza
tă şi fundul plnt, mtunji:t. Pastă oompaiC'lă, fină, cenuşie 
cu nuanţe închi-se. Vasul a avut o toartă supraînăl
ţată în bandă cu secţiunea rotundă din care se păstrează 
numai un fragment. lnăltimea vasului este de 0,103 m, iar 
diametrul gurii de O, 102 m. · 

- Strachină de lut de formă tronconică cu buza dreap
tă şi fundul inelar. Pasta de culoare cenuşie, avînd nisipul 
şi pietricelele ca degresant. !nălţimea vasului este de 0,096 
m, diametrul gurii de 0,163 m, diametrul bazei de 0,086 m. 

- Fragmente de strachină din pastă grosieră de cu
loare cărămizie. Se păstrează o parte din pereţi şi fundul plat! 

Turnului} numă:rnl 29 ar•e dlrnensd.wn.l.le de 11.40 m X 7,70 
m şi înălţimea de 0,29 m. Tumulu1 se încadrează în catego
ria celor cu ring de piatră. La 0,75 m nord-est de martorul 
central s-a descoperit o îngrămădire de pietre care acope
reau un mormînt la adîncimea de 0,26 m pe o suprafaţă de 
0.42 m X 0,34 m şi pe o grosime de 0,048 m s-au descope
rit fragmente de di.J>e calcinate, multă cenuşă şi ~ărbuni 
aduşi de la rugul fu:ner.a:r: La 0,68 m no.rd de aceist .mormint 
s-au descoreri l cîtPva fr·agme.nte de ~la o str.aich!nă 
la adîncimea de 0,25 m. La 0,80 m sud-vest de mormînt s-a 
descoperit un miner de ceramică care a aparţinut unei ceşti 
cu toartă supraînălţată sub forma unui cap de cal, Ia adîn
cimea de 0,28 m. ln mijlocul ringului de piatră, în partea 
de nord-vest şi Ia adîncimea de 0,24 m s-a găsit un frag
ment de la un tub de înmănuşare de la o lance din fier. 

- Tub de înmă!nuşare de .Janoe, din fior, păstrat frag
m2;11Jtar, puternic c01rodat. Partea superi·OaJră este de 0,071 m, 
iar diame·trul tubului ~ste de 0,012 m. 
'" - Miner de lut de la toartă de cană sub formă de 
cap de cal. Lut bine ars, pnstă compactă, fină, de culoare 
cărămizie cu urme de slip. 

Lungimea lui este· de 0,053 m. 
- Castron în stare fragmentară. Se păstrează numai 

fundul plat şi pereţii vasului şi cîteva fragmente din buză 
cu marginea puternic îngroşată. Pasta cărămizie, cu urme 
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cem~şii închise datprate arderii secundare. Are urme de slip 
în Jnterior şi e)J:terior, lut compa'Ct lipsit de impurităţi. 

Tumulul număr:ul 30 f9ce parte din categoria celor de 
dimensiuni mici: 4,80 m X 4,66 m şi înălţimea de 0,24 _m. 
ln partea centrală s-a descoperit la adîncimea de lJ,21 m 
pe o suprafaţă de 0,46 m X 0,35 m şi o grosime de 0,16 m 
IIJ.UHă qmuşă, cărbuni şi oase calcinaţe ac;luse de la rugu~ 
fune,ra,r. Nu s-au descoperit fragmente ceramice. · 

B. Punctul „Curături". 

Punctul „Curături" se află situat în dealul Teleştilor 
la o disţi;inti:i de 1 k:a;i. în linie dreaptă de punctul „Livezi
le'·', unde se află cea mai mare parte din necropola pusă ţn 
discll).ţie. 

Tumulul nm;nărul 31 are dimensiunile de 12 m X 8,30 m 
s1 înălţimea de 0,19 m. ln partea de nord-vest la adîncimea 
dA 0,18 m s-a descoperit un vas fragmentar cu fundul bol
tit în interior. ln apropierea acestuia la 0,23 m sud-vest s-au 
descoperit fragmente de1 străchini. ln partea de sud-est a 
acestor f:ragrn;:!nte s-a descoperit o grămăjoa;ră d'e oase 
calcinate, la adh;1cimea de 0,16 m. 

- Vas hitronconic, fragmentar, de dimensiuni mici din 
care s-a păstrat fundul bombat spre interior şi o parte din 
pereţi. Pe linia de maximă rotunjire, prezintă o nervură o
rizontală, iar în interior vasul are incizii orizontale concen
trice. Pasta maronie, lucrat la mînă, are ca degresant ni
sipul. Se păstrează urme fine de sl,ip. 

- Fragmente de la două străchini cu fundul plat şi bu
za invaza-tă. Pastă grosieră de culoare castanie cu urme 
cenuşii de' ardere incompletă. 

Turnului număru.I 32 are dimensiunile de 10,10 m X 9,60 
m şi înălţimea de O, 18 m~ In partea de nord-vest a movilei, 
în anul 1965, a fost făcută o groapă de „căutătorii de co· 
mori'' din zonă. De aici provine un pumnal uşor curbat cu 
un mîner cu nituri 1 obiect ce se află Îil1 oolecţi:i.1le muzeului 
nostru. ln partea centrală a tumulului s-a descoperit o că
nuţă mică, fragmentară, cu fundul plat. La 0,26 m nord-est 
de aceasta s-au descoperit la adîncimea de 0,26 m două 

străchini fragmentare, puse una' peste alta în poziţie o
blică. ln apropierea acestora, la 0,20 m sud-est s-a desco
perit o grămăjoară de case calcinate. 
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- Cuţit de lupt<l - rpumnal - corndat, cu lama mai 
groasă spre mijloc, ~ecţiunea sa este 1tmiunghmlară Cil 

muchi.a îngroşat::!. pri<n baitere, avîind un 1si1ngur tăiş. La
ma se prelungeşte cu placa minerului, pe care se mai păs
trează trei nituri pe o parte şi două pe cealaltă pe care se 
fixau plăselele. Lungimea totală (actuală) a pumnalului este 
de 0,425 m. 

- Strachină castorn de mari dimensiuni, fragmentară, 
lucrată cu mina cu corpul tronconic. Buza trasă spre inte
rior, cu marginea rotundă. Pe umăr prezintă uşoare caneluri 
oblice şi paralele, pasta compactă de culoare castanie. Fun
dul inelar este înalt de 0,027 m. S-au putut stabili înălţimea 
vasului, care este de O, 128 m, ,diametrul gurii de 0,284 m şi 
diametrul bazei de 0,082 m. 

- Strachină fragmentară de formă tronconiică, fundul 
puţin profilat, buză invazată. Pastă compactă de culoare 
maronie avînd ca degresant nisipul granulos . 

. Turnului număru:! 3] .are dimensiUJnitle de 8,20 m X 6,10 
m şi înălţimea de 0,36 m. In martorul est-vest, spre centru, 
la adîncimea de O, 18 m s-a descoperit un vîrf de lance din 
fier. Lingă el s-au găsit bucă.ţi ele cărbune şi cîteva oase 
calcinate. La 0,62 m eud-est de lance şi adîncimea de 0,21 
m s-au descoperit pe o suprafaţă de 0,14 m X 0,22 m oase 
calcinate. La 0,90 m, sud-vest de oseminte s-a descoperit la 
adîncimea de 0,15 m un vas miniatural sub forma unei cu
pe cu picior. ln apropierea acestuia s-au mai găsit fragmen
te de la o canil. tn partea de sud-est, la adîncimea de 0,22 
m şi 1,70 m de centru s-au mai descoperit fragmente de 
străchini cu buza trasă spre 1interior şi caneluri pe umeri. 

- Vîrf de lance c\i1n fier, bine c•OID.;S-t~.rv·a!t. Virful pro.iJriu
zis are forma unei frunze alu1ngile. Nervura mediană, care 
se găseşte pe ambele părţi, este în seicţiune de forma unui 
pă·bra!L Tubul de înmănuş•are a•re secţiunea rotundă, el îngus
tîndu-~.9 spre baza frunzei lăndi. Lungimea rtotală este de 
0,294 m, lungimea frunzei este de 0,196 m, 1lung·imo:i tubului 
este de 0,098 m. Diametrul tubului eS1te de 0,018 m. 

- Va.s mLn::a.tucal sub fo1rma uneJ cupe cu picior, 
luic:rat c11 mlna cli1:i ,pastă cărămjzie, a·re ca degresant 
nisipul. Se păstrează mme de slip de culoare roşiatică. Inăl
ţimea vasului este de 0,043 m, diametrul gurii de 0,056 m, 
diametrul pidomlui (bazei) de 0,026 m. 
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- Fragmente dintr-lliil vas bi1tr10111c1onic (cană) lucrată cu 
mî:rna drin pastă maronie, avînd cia degresant pietrkele. şi n·i
sip. Buz.a este evaza:tă, pe di,ameitrul maxim a.re proemrnienţe 
plate. FUiildul este pilait, puţin profila.'t. 

- Fragmente de strachină-casbro!Il, lucrat cu mina din 
pastă gmsie,ră cu pietricele şi nLsip în c•ompoz,iţie. Bµ.za eva
z,ată, margiinea tăiată drep:t şi fundul inela.r. 

TumU!lul număru1l 34 frace par,te din ca1tegoria tumurnm 
mici, avînd dimetl11Siill1ea de 5,65 m X 4,75 m şi înălţimea de 
0,33 m. Tumulului i s-au practicat o groapă de „căutătorii de 
como:ri" în partea centrală. La adîncfanea de 0,27 m, în par
tea de sud-vest a tumulului s-a desieQperit o ceşcuţă frag
mentară ou toart1a supraînălţată. La 1,10 m sud-est de acest 
vas s-au descoper~t cîteva fragmenj_e ceramice de la o S!tra
~;hiină şi cHeva OâSe calc.iinate la -0,052 m. 

- Ceaşcă din lu:t ars, lucrată cu mina, dintr-o pastă ca
fenie amesteca.tă cu Il!isiJp şi .pietriicele. Corpul vasului este 
bombat şi fundul p11.a:t. Din zona de Îllltî.lnire a corpului cu gî
tua porneşte o to.artă supraînălţată, î.n bandă cu se.cţi.unea 
lenticulară din care se mai păstrează o porţiune. Vasul este 
Ln prio:astă stare de cion.servaire. !nălţimea va,sului, cit s-a mai 
păst.rat, este de 0,086 m. 

- Fria.gmente de la o s•trachină lucrată cu mtna dintr-o 
pastă cărămizie cia•re a f.o,st amestecată cu pietricele. Buza 
esite aTcuirtă spre interior, fund.ul puţin profi:lat. Se păstr·ează 
şi dte'Va fragmente dim pereţi. 

In an:H 1985 şi în 1986, au continuat cercetări.le arheolo
'.Ji·ce în necropo1ct tumulară de la Teleştâ - Drăgoieşti. Cer
cetările s-.au desfăşurat în punctul „Livezi 111ord" unde au L--.st 
corcetaţi 23 tumuli de dimensiuni medH şi mici. 

l'fUilllulul numărul 35 are o f·ormă rotundă cu d~mensiunU.e 
de 6,20 X 5,40 m şi înă1lţimea de 0,38 m. La distanţa de 0,55 
m nord de„marto.ru1 central EV s-au descoperit pe o suprafa
ţă de 0,22 X 0,34 m şi o grof>ime de 0,12 m oase, cărbune şi 
c-enuşe ·aduse de la rugul funerar. La 0,60 m il1JOrd de resturile 
inicdnerate şi la adîindme1a de - 0,21 m s-·a desoorperit o stra
chină cu gura în sus. De o parte şi de a.Ita a străchinii, la 
adindmea de 0,24 m s....au deisc1orperit oase cakinate. La 0,35 
m spre vest de stirachiillă s-a desei()(Jlertlt o cănuţă cu toarta 
supriaînălţată, fragmein!tară, aşezată în.tr-o pairte la - 0,19 m . 
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La o 42 m sud-vest de strnchină s-a descoperit o altă di.nuţă 
cu tr;artă su:praînă:lţată, ca1re era aşezată pe o piatră pla,tă. 

- Cană de Jut cu o singură toartă su:praînălţaită întrregi
bilă, însă :puter111Jic corodată. VasuJ a fost lucrat din, lut a
mestecat cu piebrircele şi m.isip. Culoarea lutului este cără
mizi·e. Gîtul vasului esite ciili1t1dric şi scurt. Corpul este mai 
înalt decît gîtul şi are un profiri uşor bombat. Va,s:ul are, o 
singură toartă supraînă:lţ;ată, în bamdă, Cill secţiutnea lenticu~ 
l1ară. Fundul es,te miic şi plat. 

- Cană din lut cu toar,tă supraînălţa.tă avî·nd ca degre
sant nisiipul. Curlorarea lutu1lui e 1ste cărămizie. Corpul vasu
lui este scund şi uşor bombat, i,ar fundul vasului este inelar. 
Gîtul ~e deta.şează fo 1ar1te cla:r de corpul vasului, acesta este 
ciU.ndrr:,c, cu pereţii uşor înclin.aţi iÎJl afară. Buza vasului este 
puţin evazată. T•o,arita, în bandă, are secţiunea rotundă, care 
po1r111eşte din zona de întîlnire a corpului cu gî1turl şi se spri
jinea cu capătul superior pe buza vasuilui, în partea superri
oairă, toarta are două proi·emineinţe rotunde. !nălţimea vasu
lui este de 0,153 m, di;ametrul gurii de 0,098 m, diametrul 
bazei de 0,062 m. 

- Strachină lucrată cu mina din lut care are în compo~ 
ziţie nisi:J granulos. Buza esite .trrnsă spre interio•r, tăiată dreR.t• 
fundu1I f.i1inid plat. Nu are caneluri pe buză. Inăltţimea vasului 
este ele 0,098 m, diamefrul gurii este de 0,184 m, diametrul 
bazei este ele 0,082 m. 

Turnului numărul 36 a1re dimelilLS•iuni•le de 5,70 X 5,60 m 
şi înălţimea de 0,28 m. Sub movila de pămlnt, în poziţie cen
trailă, la adî.ndmea de 0,24 m s-a descope1riit .pe o suprafaţă 
de 0,72 X 0,35 rn oas.2 calcilila,te ,şi cîteva fragmente cerami
ce dintr-o cană cu toarta suipraînă.tlţată, şi fragmente de la 
un V1as mÎ!ndatura.J cu brntoni. 

- Fragmente de r!:oarită supraînăo}ţată din pastă bine a-
l·easă de impurităţi. de culoare ca,siLaiilJie. , · 

Fragmente de la un vas cu profrl aiproa!Jle drept, cu buza 
dreaptă şi fundul plart:. Sub buză Ja 0,015 m se găseşte cite 
un bu·ton drcu1'ar. Vasul firagme!llftar a fost lucra1t cu mina, 
de culo1a1re cărămizie, avÎlnd în compoziţie nisip şi pie.trke!e. 

Turnului numărul 37 ·a.re dlimensiUlrlile de 7,30 X 7,20 m 
şi înălţimea de 0,38 m. Ma·rtoirul est-vest, .}a adîncirnea de 
- 0,30 m, apar cî.teva pietre mari de rîu, i.ar sub ace~tea 

la 3 centimetri apare o strachină fragmentară cu gura în jos 
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tn. care s-au gă.sit bucăţi de că·rbune şi oase c.aJcinate. La 
0, 15 rn nord-est de strachilllă şi la adî111dmea de 0,28 rn s-a 
descotpe·rit un cuţitaş de tip comun dilll cia·re se păs.trează nu
mai ,I1ama. In iljJ>r-01pierera străchinii la 10 cm no1rd-est s-a des
cQpe'l'i1t un vas mk fragmentar. La 0,64 rn nord-es·t de strnchi
hi-1 şi Ia adlntfane.a de 0,26 m s-a de1S1Co;perit şi o suprafaţă 
de 0,42 X0,28 tn şi o grosime de 0,16 rn o.ase c·akinate, căr
lfu.n~ şi cenuşă aduse de la rugul fu1nera.r, iar în aproipi·erea 
acestora pietre mari de rîu ca·re maroau mormîntul. 

- Strachină fragmentară lucrată cu mina, din pastă cas
tainie avlhd în compoziţie n1isirpu1l grnlllulos. Buza este brasă 
spire 1interior şi fuihdud plat. Prez,i1rntă urme de ardere secun
da'l'.ă. 

- Cuţj1taş fragmentar la ·CaTe se păstirează numai lama 
cu tăişul drept, m,ai ascuţit la vîrf şi îngroşat sp.re mijloc. 
Lungimea obiectului este de 0,048 m. 

- Vas cu funduI inelar, cu deschiderea oon1i:că şi baza 
dreaţ)tă. Diarnetml bazei eSJte de 0,043 m. 

TumuJul numărul 38 face par'te din catego.riia tumulliJor 
de dimensiuni mici : 4,70 X 4,30 m şi înălţimea de 0,21 m. 
La iadmdmea de 0,19 m în poziţie ceimtira'lă ~au deS1co1perit 
pe o supra.faţă de 0,16 X 0,19 m oase caloinate şi bucăţi de 
cătibu:ne ; la 0,20 m nord-est de acestea s-a deiscoiperH un 
vais cu pro.fii drept. 

- Vas cu profiil aproape drept, cu pereţii uşor amui.ţL 
Buza este drea'ptă şi cu marg,inea mai înaltă într-o parte, 
ia:r fullllduJ va&utlui este plat. Inălţimea obiectwlui es•te de 0,07 4 
n'l, · d:i;ametrot desch>iderii este de 0,098 m, iar diametrul ba
zei e-sbe de 0,069 m. 

Tu:rnulul numărul 39 are dirnensi'U!ll:i'le de 6,40 x 5,60 m 
şi înă1ltimea de 0,38 m. La 0,38 rn nard-est de martorul cen
trat EV, Ia adincimeia de - 0,36 m s-a desc0iperi1t o grămă
j.oa1ră de oase calcinate şi bucăţi de cărbune aduse de Ia ru
gul• funerar. La 0,25 m sud•est de aces{e oase şi adîn.cianea 
de -"'-0,34 m ·s·an descoperit firagmente ceramice de la o stra
chină şi de la toacrtă supTaînă1ţată a unei căni. 

- Frag:rhen1te de strachină lucrată cu mîna din pastă 
-neagră, buia. i.n:v.aziart:ă, fundu~ dte;pt. Fr•agmen1:ele prez•intă ar-
suri pu~mi.ce sec'Uillda·re de la rugul funerar. 

- Fragmeint de toartă s.u1praÎl!1ălţată din Iut compact, în 
~ţiune len:bic:ul.tlră, 'p·re-zenil:ind urme de slip roşia:tic. 
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Tumulu~ ritlmXrul 40 are·: dimetnShm.i[e de 6,30 X 6,10 m 
şl Inălltiniea de 0,39· m. ln martorul central E~ la 1,45 ni de 
centru, Ia adîncimea ele -0,34 m pe o suprafaţa de 0,2,5 X 0.21 
m s-au descoperH oase calcinaite şi cărbuni aduşi de I.a ru
gul. fiirierar; ln :paritea centra•lă sub m:antaua" de pămint', la 
adîncime·a de -0,34 m, s-a descoperit· o ~eaşcă cu to.a.rta .-rn
praillă'1tată fa. care ·a f.ost găsHa o' zală de fier , l·a 0,35 m 
nord~vesf de· ceaşcă, la· aduricirilea ~:l'e 0,36 · ni, s-au desoope
rif fragmenite cefa.n,ii1ce· g.ro'ase de la u'h. caslr·on: La 0,48 . m: 
sud-vest de ce·aşcă s-a· descoperi't" ~a· adîiriClimea de - 0,32 m 
un vas bitron:coni'C" cu fundul inela-r Şi toarîta. ruptă din an:ti
chLtiate. 

- Ceaşcă cu toartă' supramălţată·, lucrat!- cu mina di:n~ 
tr-o pastă căi:ăm~zie amestereită cu n~tSip. Coiîpul vasului este 
eoni.ic, buza tădată' drept şi fundu[ plat. Toar·ta suipr•aînălţată 
este în bandă cu secţiunea Je1nticulară. !nălţimea vasului este 
de 0,089. m, diametrul; gurii. eSJl:e de o;os2 m, iar diametrul ba
zei este de 0,053 m. ' 

- Vas bitronodinic friagmeinlta.r cu fuJil.dul inelar, buza 
tăi:ată drept, lucrat cu rnîn1a diln pastă cărămizie; avînd ca 
degresant nQsipul şi piie.triceleile. Pe li111i·a de maximă rotun
jire pom.ea o toartă care a fost ruptă din anMchitia•te. Va
sllll iprezi1nită urine de ·ardere sec•unidară. !nălţimea vasului es
te de 0,086 m, diametrul gl.uii de 0,073 m.; iar diametrul flln
dllilui de 0,064 m. 

-..:.. F~agmenle ceramice de la lllil oasfron 1ucrat cu mina 
din pastă· cenuşie închisă care are oa degre•sant nisipul şi 
pietrl.ceilele. Buza este inva.zată, tăiattă drept, cu caneluri o
blice şi ;pa.ral.ele sub buză. Prezintă urme de ia-r,sură secoo-
~~ . 

- Verigă de fier corodată cu un buton terminal. Obiec
tul a:.re diani·etruJ · de 0,048 m şi grosimea de 0,004 m. 

Tumwlul numărul 41 este de mi.ci dirrieb.Si.urti : 5,60 · x 5,35 
m şi ·Îlllăiţimea. de 0,29 m. In pa.:ritea centrală s-au desroipe
ri1t .Ia adiÎal!Cirrnea' de -0,28 m oa:se callcima.te- şi dăirbun~ grupaţi, 
aduşi de la rugu.I fu.rtei'ar. La 1 ,28 m vest de grămăjoara de 
eiase calcinate s-au deS1C0peri1t fii:agineii.<l:e ceramke care 
ronstiau într-o buză de va'Si· o t6a1r1tă: St1JPraîrriiil!ţat-ă. din pastă 
g·riOlsieră. 

-'- Buză: de strachină invtazaită din lut compaef de culoa
re oăitămizle cu nuanţe ca5tainii, avînd· nisipUl' oa. degresant. 
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"- Fragment de toart~ suptamiUţală, rotundă ln secţiune. 
- Fund de vas de formă plată avind m compmiţe nisip 

granulos şl pietricele. 
Tumu1lul numărul 42 este de formă roitundă avînd dimen

siuinile de 5,50 X 5,20 m şi înălţimea de 0,46 m. Complexul 
arheolog,ic a fost desc·oper.iit sub mantaua de pămînt, î.n par
te·a centrală a movilei la adiind.mea de 0,40 m pe o su.pr-a
faţă de 0,25 x 0,36 m s-ati descoperit oase cakinate şi căr
buni. Sub acestea s-au găsit pietre mari de rîu. Peste oasele 
caldnaite au fost depuse alHe pietre de riu şi pămînt pe o 
suprafaţă de 1,85 X 1,70 rn, dar nu într~o ordine stabilită, 
acestea mardnd mormîntul de iind.ner1aţie. La 0,48 m est de 
aceste oseminte s-a desooperit un vas borcan în stare frag
mentară, cîteva fragmente ceramice de la un vas cook mai 
mic. 

- Vas borcan în s.tare fragmentară lucrat cu mina din 
pastă zg.rumturoasă, de culoare cărămizie. Bu,za vasului este 
dreaptă iar pereţU prezintă butoni rtriu„11ghiulari la 3,5 c0n
timebr·i sub buză, acestea avind r-olul de apudito.ri. !nălţimea, 
care se mai păstrează, eSite de 0,136 m, ia,r diametrul gurii este 
de 0,143 rn. 

- Vas cu p·rofil coiniic din pastă coim.pac.tă, cu buza drnap
tă, de cuiloare neagră, avtnd în c·ompoziţie nisip şi pietricele. 
Se păstrează în stare fragmeinta['ă. 

Tu.mulul numărul 43 ef>te de dimensiuni mici: 4,55 x 3,75 
m şi înălţimea de 0,42 m. La adîncimea de - 0,38 m la 1,60 
m de centru s•a descopedit o cănuţă ou două torţi sU;piraînăl· 
ţate de culoare cenuşie cu caneluri vel'ltica!le pe pîntec .. De 
o parte şi alta a cănii s-au descoiperit patru pietre mari de 
rîu. ln a;propiell'ea acestor pietre la 0,25 m sud-vest s-au des
coperit oase cakinia,te pe o suprafaţă de 0,36 rn x 0,28 m. 
La 0,80 m nord-vest de oasele calcinate s-a găsit la adînd
mea de 0,34 m o oală fragmentară, iar la 0,65 m de oa5e 
în aceiaşi direcţie, s~ descope·rit un vas borcan, tot în stare 
f.ragmenitară. ln partea centrală a tumulului la 0,38 m adtn
cime au fost desco1peri,te bucăţi de cărbune, iar Ia 0,85 m, pe 
axul EV, la adîndmea de 0,41 m s-a găsi,t o strachină luc.r·a• 
t·ă la roa,ta înceată, din pas,tă cenuşie, cu fundui inelar, pusă 
într-o parte, pe un grupaj de pietre de du. La 0,45 m nord
vest de ·aceasta,( pe o suprafaţă de 0,25 X 0,42 m s-au des
coperiit oa5e cailcinate şi bucăţi de cărbune. lin apropierea 
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acestora Ia 0,15 m sud-est s-a desoo.periit Ull1 cuţitaş, mic, cu 
nituri, puternk oorodaibe. 

- Cană cu dl()luă torţi supraînă:lţate, luorntă cu mina, 
avînd cm1pul bitronconk, bombat, buz.a evazată şi fwndul 'lat. 
LutUJl a fost bine curăţit de impurităţi, .pe pî.nitec, prezintă 
caneluri venticale şi para'lele. G1tu.l vasului este cHindric şi 
scurt. Cele două torţi sî-mt eilegan.t aI1Cuite, secţiunea fiind 
rotundă. înălţimea vasului este de 0,138 m, diametrul gurii 
este de 0,116 m, iar diametrul bazei •este de 0,062 m. 

- Vas borcan în stare fragmen:tară, lucrat cu mÎllla din 
pastă cărămizie, avînd c·a degres·an1t nisipurr şi pietricele'!e. 
Buza este dreaptă. fundul plat; pe tragmeilllteJe descoperi.te se 
gasesc brîur.i alvcofo.1te şi butoni conllici. 

- F.ragmente de vas Iucrnlf: cu mina din pas.tă cărămi
zie şi neagră în spărtură, avînd în compoziţie nisipul. Fun
dul este drept, pe pîn:tec prezintă butoni mici Circulari. 

- Strachină lucraită Ja roată ~nceată din pastă compa.c
.tă de cu1loa1re cenuşiu-de.schisă, cu cor.pul tro1I1:conic. Buza 
vasulud este trasă spre Jnteriior, cu marginea dreapită şi fun
dul inelar. !nălţimea vasului este de 0,084 m, diametrul gu
·rii de O, 172, iar diametru11 baze•i de 0,067 m. 

- Cuţi1t.a-ş cu nitu:ri, ciorodat, cu 1ama groasă spre mij
dioc, cu muchia puternic îngiroşată. Lama se prelungeşte cu 
placa ffi..Î[lerului pe care se mai păstrează două nitur,i pe o 
pairte şi una pe cealaltă, pe care se fhau plăselele. In capă
·tul mînerului se prinde o zală terminală. Lungi.mea totală a 
cuţitului este de 0,1'12 m. 

Tumulu1 numărul 44 are dimensiunile de 7,80 X 7,30 m 
şi înălţimea de 0,34 m. Oai:mplexull arheologic a fost des·co
perit în partea ·Centrală la adinoimea de 0,32 m pe o po1rţiu
ne de 0,28 X 0,35 m s-au descoiper•irt oase cakinate ş.i căr
buni, .la 0,25 m sud-vest de acestea s-~u găsd1t frngmemtele 
de la un vas borcan. In jurul aces.toT oseminite pe o supra
faţă de 2,58 X 2,10 m s-au descoperit pietre ma·ri de rîu a
Ut SIUb iresturile osemii!liteilor, cH şi deasuipra .acesto.ra. Pie
trele acestea erau răspîndHe pJinitre oase nere·sipeieitînd o or
di111e stabili tă. 

- Vas borcan Iucirat cu m:îna dii!l pa1stă cărămizie avind 
ca degresant nisipul şi pi.etriic:edele, buz.a este dreaptă şi fun
dul p.la1t. Prezintă, la mijloc, pe pereţi, butoni circulCJ.;ri, clin 
care plea.că brîur~ alveolar~ în clJ.a·g·onală căitre buză. Inăl-
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timea vasului este de (J,164 m, diametrul gUrii de 0,158 m, iar 
diametrul bazei de 0,154 m. . 

Turnului numărul 45 este de dirmnsiuiili mid: 4,80 X 4.40 
m şi îrtăJtimea de 0,34 m. La adîncimea de 0,26 m, în poz-i
ţie cent.rală, s-a descoperit e> striachină cu oase, iar în apro
pierea acesteia la 0,15 m, nord-esit, s-au de·scope.rH fragmen
te de la o strachină de culoare neagră, ca·re a servit drept 
capac la prima strachină. La 0,65 m sud-e.sit de aces.te stră
chini şi adîncimea de 0,31 m s-au găsit ~ragmente de la 1111 
va1s bo,rcan din paistă zgrumţuroa1să, cu apucători. To.a.te a
ceste obiecte erau puse ipe pietre ma·ri de rîu. La nord-vest, 
0.45 m de strachină cu oa.se s-au descoperit la adîncimea de 
- 0,27 m un capac cu inc1izii, fragme•nte de la un vas mi.c 
cir•cular care de asemenea este- incizat pe pereţi. 

- Sibrachină de lut cu buza trasă spre interior, cu 'mar
ginea dreaptă şi fundul uşor profilat. PaS1ta de culoare cenu
şie-neagră, luitti'l avînd în c1ompoziţie nisipul granulos. lnălţi
mea vasuluri este de 0,076 m, diame•trul gurii <le 0,136 m, iar 
c.Liametml bazei de 0,078 m. 

- Strachină fragmentară cu buza irnvazată, marginea 
dreaptă. Pasta de culoare cenuşie, avînd ca degresant ni
sipul. Fundul este plat, iar pe umăiru.1 buzei siint caneluri o
blice şi parailele. 

- Capac de vas mic lucrat cu mina din pastă avînd 
ca degresan.t nisi.puJ. Pe partea exterioară are un buton pen
tru priins, dt şi Hnii incizaite frînte. lnălţiniea abiectului este 
de 0,056 m, di•ametrul maxim este de 0,069 m. 

- Reciipient mic tubulair fragmentar din pastă castanie, 
avînd degresant ni•si:ptil. Buz.a eS1te tăiată drept şi sub ea: a.re 
două lihii inciza.te circuJa.re şi pare:I·ele. ln partea inferioară 
a vasului sîn1t prezentate .alte două incizii circulare şi p.ara
lele. Pe pereţii vasillui sîrtt iillcizli oblice formînd rotnbuti 
haşurate. Vasul prezintă a 1rSuri secundare în exterior. Oia
metrul bazei es.te de 00,71 m, iar diametrul gurii este de 
0,074 rn. 

Turnului numărul 46 es,te de dimensiuni mici : 4,20 x 4,10 
m şi înă·lţimea de 0,42 m. In partea de vest, la 1,60 m de 
centru, pe axul ce'Illtral EV S'-dU descoperii!; pietre depuse în 
oerc pe' o suprafaţă de· 1,S: X 0,65 m, Ln centrul cercului s-au 
descoperit la adîncimea' de 0;35 m, pe o suprafaţă de 
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0,42 x 0,35 m oase cakinate, cenuşe şi bucăţi de cărbune 
aduse de la !l"Ugul funerar. In capătul de e91: al martorului 
central EV la adîncimea de - 0,36 m s-a descoperit o că
nuţă cu toartă supraînălţată, iar 'la 0,20 m nord-esit s-a des
coperit o ceaşcă cu to.artă. La 0,35 m nord--est" de aceasta 
s-a găsi1t o strachină cu gure. în jos, iar la 0,60 m de aceas
ta s-a desco.peri't o strachină cu gura în sus avÎlnd î.n ea frag
menite de vas borcan cu ornamente şnurui1te. In jurul aces
tei străchi111;i, cit şi în ea, au fost deiscoperite oase calcinate. 
Un.gă aicea.stă strachină s-au descoperH două pietre de rîu. 
ln privtlmţa ritudlului în cazul acestllli turnul, oas.ele şi cemtşd, 
cărbum;i,i au fost puse în mijlQcul unui niing de piatră, care 
ma:nchează mormîntul, iar obiectele de ofrandă au fost depu
se î.n partea de est a tumulului la o di.stanţă de 2, 10 m de 
oaseile ca•ldna te. 

- Cană în minia.tură de formă bHronconică, lucrată cu 
mina din pastă cărămiz.ie avind ca degresant nisipul. · Buza 
este uşor evazată, fundul tăia•t drept şi toarta uşor supra
înălţată, fiind în secţiune Ienticll!lară. 

Iină·ltimea vasului este de 0,096 m., diametrul gurii de 
0,056 m, iar diametrul bazei de 0,038 m. 

- Ceaşcă de formă conică lucrată cu mîna din pastă 
comp'a,ctă de culoare castanie. Buza este dreaptă, corpul 
drept şi toarta uşor supra.Lnălţa,tă. !nălţimea vasului este de 
0,08 m, diametrul gurii este de 0,072 m., iar diametml ba
zei este de 0,048 m. 

- Strachină lucrată cu mîna di111 pastă bine ~leasă de 
impurităţi. Lutul arP o culoare cenuşie neag.ră cu . urme de 
i:.~ip negru în exterior şi :inteirio1r. Buza este t:ra·să spre inte~ 
rior cu marginea tăiată drept, sub buză se află caneluri obli
ce şi paralele, iar fundul este inelar. !nălţimea vasului este 
de 0,089 m., diametrul gurii este de 0,187 m., iar diametrul 
bazei este de 0,0'72 m. 

- Strachină întregibHă lucrntă cu mina, lutui! are o cu
loare că,rămizi e avrnd ca degresant nisipul şi pietricele!~. 
t:uza este invaz:a«!. tunelul drept. Prezintă unn·e de arsurii 
~ecundară. 

- Fragmente de Ia vas borcan din pastă castanie avînd 
ca degresant nisipul şi pietricelele. Pe fragme1ntel~ găsite se 
afilă ornamente sub form~î. de brîuri şnuruite oblice sub buz~i 
şi butoni drculari sub aceste ornamente. 
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Tumu1lul numărul 47 are dimensiunHe de 4,60 X 4,40 ni., 
iar înălţimea de 0,42 m. ComplexUJl arheologic a fost desco
perit în poziţie centrală, la 0,30 m de centru s-a găsit pe o 
suprafaţă de 0,35 X 0,28 m oase caki1rna:te ş.i bucăţi de dir
bune la adincimea de 0,36 m. ln pa111tea de sud-est la 0,25 m 
de oseminte s-a descoperit la adînc~mea de 0,38 m o cănuţă 
neagră căzută într-o par,te fragmerntară. ln partea de nord
vest la 0,25 m de oseminte ş.i la adîncimea de 0,36 m s-a 
descoperH o sitrachÎJilă mare cu gura în jos. ln strachină s-au 
găsit oase şi. cărbuni. 

- Strachină-castron inl!regibillă lucrată cu mina din pas
tă cărămiz.je avînd în oom;pozitie nisip. Buza este invazată 
cu marginea rotU111dă, fundul sub formă de postament, pre
zentind urme de s'li.p castaniu. !nălţimea vasului esite de 0,186 
m, diametrul gurii de 0,386 m, diametrul bazei este de 0,078 m. 

- Cănuţă cu toartă sUJpr,aînălţată de forma bitwnconică 
miniaturală lulC'rată din pastă neagră compaotă bine aleasă 
de impurHăţi avÎIIld gHul cHindric scurt, corpul este bombat. 

, fundul pil1at. Buza este trasă spre exterior, prezentînd o toar
tă supraînălţată în bandă cu secţiunea lenticulară. !nălţimea 
vasUJlui e·ste de 0,089 m, diametrul gurii este de 0,063 m, iar 
diametrul bazei este de 0,064 m. 

Tumulu.l numărul 48 are dimensiunile de 7,20 X 7,10 m 
şi înălţimea de 0,46 m. După Îllldeipăritarea solului vegetal de 
la adîncimea de 0,19 m în par1tea ce.ntmlă s-a descoperit un 
strat de pămînt ars la roşu. Aces•t pămînt rnşu se întinde pe 
o SlllPrafaţă de 1,05 m X 0,85 m avînd o gro!".ime de 0,08 m. 
Complexul arheofogic a fo.st descoperit în poziţie centrnlă la 
adîndmea de 0,42 m, unde s-a găsit o strachină cu gur,a în 
sus şi fundul drept. La 0,45 m sud-vest de strachină s-a des
coperi1t o ulcică de cul1oare neagră cu două torţi. De o par
te şi de alta a acesteia s-au descoperit oase ca:lcinate şi căr

bune pe o suprafaţă de 0,42 X 0,51 m şi o grosime de 0,12 
m. resturile cinerare fiind aduse de la rugul funerar. La 0,30 
m nord-vest de oasede cakinaite s-a descoperit la adîncimea 
de 0,42 m o strachină cu gura ÎIIl sus, iar la 10 centimetri 
de acea·sta, nord-vest, s-a găsit la adîndmea de 0,41 m o 
strachină dispusă oblic de prima şi care probabil a se1rvil 
drept capac a1l acesteia. 
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- Strnchină lucrată cu mina din pastă conipac.tă. Lutul 
are culoare castanie, cu uşoare urme de sliip roşiatic. Bu~i:J 
este trasă spre interior cu mairginea oblică şi fundul ,plat:· 
!nălţimea vasului este de 0,128 m, diametrul gurii .este de 
O, 193 m, diametrul bazei de 0,068 m. 

- St:rnchină Iucr.Gtrtă :eu mfa).ia din pa:;.tă car:e are io cO'!ll· 
poziţie nisip şi pietricele, fiind de culoare cărăm~ie. J3.wi~ 
este invazată fundul fiim;l p.la.t. Pe um~JuJ bUZ!i!i S:e .~flă :CilTIE!
luri oblice şi pa1ralele. Inăltimea :vasu1l:ui e.s.te lile 0,1,Ui rn, di
ametrul gurii de 0,243 m iar diame:tr:ul bazei ie.st.e de .0,095 m. 

- Strachină î'lltreg.iibilă luc:rată cu mîna din pastă cenu
şie-neagră. Lutul are în compoziţie nisip granulos. Buz-a est.e 
trasă spre interioir, cu marginea direa;ptă, fundul este Ti>'rofr,I~t 
sub forma unui postament. 

- Vas bitronconic cu două torţi :;.upraînăJţate. Vµsu..I 
este lumat cu mina din lut compact, bi.ne ales de ii;nputi.tăţi, 
de culoare cenuşie-neagră. Gitul vasului este cilillld.riic, iar 
buza este uşor evdzată. CfO!rpul este m.ai înal1t in rcwiO!f.t .,c:µ 
gîtul şi are un prof.ii bombat. VasUll are două torţi s:uiµriţ:
înălţate, în bandă, lenticulare în secţiune, care pornesc d;i.o. 
zona de întîlnire a corpului cu gîrtu1 şi se spriJiD.ă · cµ c.:ap.ă.:. 
tul superior pe buza vasului. Fundul e·ste uşor b:QJU.t · ~pre 
exte1riorul vasului. !nălţimea obiectului este de 0,122 :QJ, .di(l.
metrul gurii de 0,098 m, iar diametru'} estie de Q,054 w Ia 
bază. · 

Turnului numărul 49 are dimensiunile de .4,,JO x 4,10 rn 
şi înălţimea de 0,28 m. Martorul centiral EV l·a 0,85 rn sprli' 
vest de centru s-a clesc'Gperit o stlfachină cu oase şi cărbuni. 
La 0,35 m sud-vest de prima stra.chină şi la adfodmea oe 
0,24 m s-au descoperit două străchini fragmenrti;lre cu gura 
in jo.s puse una peste alt.a. La 0,25 m şi 1a 0.26 m a~ime 
sud-est de aceste străchini supraipuse s-a desoo:per.it un va<; 
miniatural fragmentar cu profil drnpt şi o, fu.sa.iolă rotundă. 

- Strachină frag~ntară lucrată cu mima din pastă dî
rămizie cu buza trnsă spre Îl!lteirior avînd marglnea dreaptă. 
Fundul vasu.lui este plat. 

- Strachină fragmelilltalfă lucrată cu m1na din pastă 

de culoare neagră-cenuşie, avînd în compoziţie nisipul gra
nulos. Buza .iuwazată are marginea dreaipiă. 

61 



- Strachină fragmentară lucrată cu mina din pastă că
rămizie avind ca degresant niisiipul şi p1etricelele. Buza in
vazată cu marginea rotundă. 

- Vas mic fragmentar de formă dreaptă, lucrat cu mîna 
din pastă zgrurnţuroasă. Pe unul din pereţi are trei butoni 
circulari, .iar în fundul vasului, în interior, se găsesc alţi t•rei 
butoni circula.ri. Pre'Zintă arsură puternică în interiorul vasu
lui. Diametrul bazei este de 0,064 m. 

- Fusaiolă de formă biitroniconică - rotundă făcută din 
lut ars, din pastă cărămizie, avîrnd diametrul de 0,054 m. 

Tumu'luJ numărul 50 are d.Jimensiunile de 8,10 X 6,70 m 
şi înălţimea de 0,72 m. La 0,55 m de centru spre vest şi k 
adindmea de 0,51 m pe o suprafaţă de 2,10 X 1,15 m şi gro
sime de 0,22 m s-au descoperit bucăţi mari de cărbune şi 
multă cenuşe. In par·tea de sud-vest a acestei porţiuni de 
cărbune pe o suprafaţă de 0,83 X 0,83 m şi grosime de 0.20 
m s-au de.soaiperit o mulţime de oase cailcinate. In aceasttî 
grămadă de oase calcinate la adîndmea de 0,63 m a fost 
desicoperit un pumnal cu arutene circu:laire şi mîner cu ni
turi. La 0,15 m nord-vest de pumnal s-a de,sco;peri;t o ceaşcă 
cu toartă suprai.nă'lţată tot ÎiI1 grămada de oase. Tot aici s-au 
de~coperit cîteva fragmente ce•ramice groase de la un vas 
borcan. In partea de est a turnului, în martorul central EV, 
la adîndmea de 0,32 m s-a deSC101perH o ceaşcă fragmentară. 
In anul 1965 „căuitM•orii de comori" din zonă au practicat în 
centrul tumululu.i o groapă din caire s-au scos două străchini 
care erau puse uiTha în alta, cu gura în sus şi fundul inelar, 
după cum spun cei care au fost la faţa locului atunci. 

- Ceşcuţă c:u toartă supraînălţată lucrată cu mîna din 
pastă castanie, cu buza dreaptă, şi frnndul drept. Inălţimea 
vasului e&te de 0,062 m, diametrul gurii este de 0,064 m iar 
diametrul bazei de 0,037 m. ' 

- Cănu.tă fragmentară cu fundul scobit spre .interior, 
pasta marame, avînd ca degresant nisipul şi pietricelele. 
înălţimea obiectului este de 0,053 m, diametrul gurii de 
0,082 m, diametrul bazei de 0,045 m. 

- Fragmente ceramice lucrate cu mina, din pastă gro
sieră, de culoare cărămizie, pe unele fragmente sînt cîteva 
ornamente alveolate. 

- Cuţit de luptă, pumnal, cu lama mai groasă spre 
mijloc şi -muchia îngroşată prin batere avînd un singur tăiş. 
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Lama se prelung~ş:te cu. pla0c;a mînemlui, pe un.a din, părţi 
se. mai văd ni.tl~ri. Mineiul are în capăt un buton ter
m~nal. Pumnalul este prevăzut cu dQ\.lă a111~te1t1€ oir
culaire dispuse î111tre mîner şi lamă o•ri·enitate spre 1lamă. 

Tumulul nurriă:fol 5( de diimernsi.uni'Ie 5,2sx 4,80 nu are 
·,'esitigii a!rheologice, fiind o~notaf. 

Turi:m1ul numărul. 52 are o formă rotundă cu dime.nsiu
nile, de 5;40, X 4,9:cl m şi înălţimea de 0,36 m. ln martorul 
iwn:bsud în parte~ ceiitrală, Ia adîncimea de. - 0,32. m. s-a 
d$scoµerit u:i;i vas .. mic cu gura în jos. La 0,26. m sud de va,s 
şi adînciritea· de :.:._ · d,25 m s-a. descoperit un cuţitaş cu ni
turi. p·e. jur împrejurul cuţitaşului pe o suprafaţă de 22 X18 
cm' s:au: de.scoperit oase_ calcinate. . 

La 1,lff. ni nord-est ·de vas pe o suprafaţă de ·48 X 80 
c~. s~a ·ctescoperdt o vatră de cărbune. Statigrafic grosimea 
vetrei de cărbune este cuprinsă între 0,23 m şi 0,34 m a
dinc~m_e. ln. partea de nord a martorului nord-sud şi la a
dîlleimea de 0,22 m s-au descoperit fragmente ceramice de 
}ia o strachină. 

· - Cănuţă fragmentată cu toartă, lucrată cu mina din 
pastă de culoare cenuşie bine aleasă de impurităţi. Se păs
trează fragmentară numai pereţii şi fundul vasului. Ihălti
mea este de 0,64 m, diametrul gurii de 0,68 m, iar diame
trul bazei este de 0,43 m. 

· -·Cuţitaş de fier cu lama puţin curbată şi cu tăişul u
şor c0111vex. Minerul are tre.i nituri, iiar vîorfyl e5te rnpt ditD 
vechime. Lungimea obiectului este de 0,98 m. 

- Buze de strachină de culoare cărămizie, lucrate cu 
. mina. 

Turnului nr. 53 are dimensiunea de 6,85 X 6,70 m şi 
in~}ţimea .de 0,32 m,, La 1,20 m. vest d~ martorul central.nord
sud 'ş-t, Ia adîncim<?a de -0,15 m s-au descoperH mai multe 
pi1etre mari de rîu diSipuse conicen.t.ric avind un .dia1t11et.ru, de 
1,05 m, iar în partea de nord în cadrul acestui cerc s-a gă
sit o lance corodată şi în apropierea ei s-a descoperit pe o 
suprafaţă. de 12/14,5 cm oase calcinate şi cărbune. Ca va
riantă) de ritual s-a ales însemnarea mormîntului prin a
ceste pietre 1 dispuse în cerc, iar oasele au fost descoperite 
în' apropierea lăncii. Probabil că· şi acest mormint a aparţi
nut .unui: luptător,. ca în. multe .situaţii, întîlnite ln necrop.ola 
de Ja Te.eşti- - Prăgoieşti. 

· - Vîtf de.· lanice din· fier co!f:odat cu d:ubu;l de înmănu
şare. rotund în. secţiune, . Pe ambele feţe prezdntă. o . dungă 
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de fier pătrată în secţiune. Lungimea totală este de 0,214 
m, iar lungimea vîrfului este de 0,158 m şi diametrul tu
bului este de 0,014 m. 

Tumulul numărul 54 are dimensiunile 5,85 X 5,30 şi 
înălţimea de - 19 cm. ln zona centrală s-a descoperit o 
strachină cu gura în sus la adîncimea de - 8 cm, la 5 cen
timetri est de aceasta ,pe o: suprafaţe. de 24 X 1.6 cm s-a 
descoperit oase şi cărbune. La 8 cm nord-vest de prima 
strachină şi - 7 cm adîncime s-a descoperdt o altă strachi
nă dispusă oblic cu gura în jos, care a servit drept capac 
la cea de lingă ea. La 35 cm, est de strachină la adîncimea 
de - 8 cm s-a descoperit o grămăjoară de oase calcinate 
şi un cu~itaş cu vîrf. La 15 cm sud-est de aceste oase s-au 
descoperit două bucăţi de zgură de fier. La 62 cm. est de 
strachină cu gura în sus la adîncimea de - 18 cm, s-a des
coperit un vas borcan în stare fragmentară1 

- Strachina lucrată cu mina din lut cărămiziu care are 
în compoziţie nisip fin. Buza este trasă spre interior şi fun
dul plat. Prezintă urme de ardere secundară. !nălţimea va
sului estie de 0,U63 m, di-ametruJ. bazei de 0,073 ii-ar diametrul 
ei de 0,152 m. 

- Strachină fragmentară lucrată cu mina din lut de cu
loare castanie avînd în compoziţie nisip fin. Buza este in
vazată şi baza plată. Se păstrează fragmente din ·buze, din 
pereţi şi fund. 

- Vas borcan fragmentar lucrat cu mina din pastă că
rămizie, are în compoziţie nisipul granulos şi pietricelele. 
Se păstrează pereţii vasului prevăzuţi cu butoni circulari. 
Prezintă accentuate urme de ardere secundară. 

- Cuţitaş de fierr din care se păstrează ·lama puţin 
curbată, aproape dreaptă. Lungimea totală a obiectului este 
de 0,072 m. 

Tumulul numărul 55 are dimensiuni:le de 5,70 X 6,60 şi 
înălţimea de - 38 cm ; în zona centrală pe o suprafaţă de 
3,75 X 4,55 m s-a descoperit o manta cu bolovani de rîu. 
Această manta are în zona de mijloc cite trei rînduri de 
pietre în partea de nord-vest la 1,80 m de centru şi adîn-
cimea de .......... 34 cm s-au descoperit fragmente ceramice de 
la o strachină. La 48 cm sud-vest de această strachină frag
mentară şi adîncimea de - 32 cm s-au desoperit pe o su
prafaţă de 12 X 14 cm oase calcinate şi bucăţi de cărbune. 
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- strachină fragmentară lucrată cu mina din lut de 
culoare castanie avînd ca degresant nisipul granulat şi pie
tricelele. Buza este invazată şi tăiată drept, iar fundul este 
inelail. Pe buze sînt caneluri dispuse oblic. In exterior sînt 
urme de slip de culoare roşiatică. 

Tumuh,11 numărul 56 are dimensiunile de 6,85 X 6,70 m 
şi înălţimea de - 36 cm. In martorul central nord-sud la 
45 cm'. de centru în partea de vest şi la adîncimea de - 34 
cm s-a descoperit o strachină fragmentară cu gura în sus, 
iar la 54 cm nord-est de strachină şi la adîncimea de - 32 
cm s-a găsit o cănuţi:i cu toartă supraînălţată în stare frag
mentară. La 62 cm de strachină în direcţia nord-vest şi la 
adîncimea de - 33 cm s-a descoperit un pumnal din care 
se păstrează un miner cu două nituri şi o parte d•in lamă. 
ln apropierea pumnalului s-a descoperit pe o suprafaţă de 
12/14 cm oase calcinate şi bucăţi de cărbune care·au fost 
aduse de la rugul funerar. 

- Strachina fragmentară lucrată. cu mîha, din pristă 
de culoare neagră-cenuşie, avînd în compoziţie nisipul gra
nulat. Buza este invazată cu margir1ea tăiată dr'ept. Fundul 
vasului este plE'Jt. · 

- Cănuţă cu toartă supraînăltată lucrată cu mina dih 
pastă caGtanie avtnd c'a tlegrej.;aJlt !WsipuJ, şi· µletrîcelele. 
Toarta este în bandă, în secţiune lenticulară. Se păstrează 
o parte din pîntece, gură şi toartă. 

- Cuţit de luptă (pumnal) cu lama groasă spre mijloc 
şi muchia îngroşată prin batere; avind 1 un singur tăiş. Lama 
se prelungeşte cu placa minerului care este incdmpletă, pe 
una din părţi se observă două nituri. Lungimea obiectului 
este de 0,086 m. 

Turnului numărul 57 are dimensiurtile de 7,25 X 7,15 m 
şi înălţimea de 22 cm. In zona centrală s-a găsit· la adînci
mea de 17 cm o strachină cu gura în sus. La 14 cm sud-est 
de strachină s-a descoperit pe o supfofaţă de 20 X 26 cm 
oase calcinate şi cărbuni la adîncimea de - 19 cm. La 2.2 
cm. sud-est de această vatră cu oase si cărbuni s-au d':.'sco
perit la adîncimea de - 20 cm. fragmente de la o altă stra
chină. In jurul oaselor şi a cărbunelui s-au găsH patru pit~tre 
mari ele rîu clLspune două cîte dooă de-o par·te şi a1ta de a
ceste oase .. 

- Strachină întregibilă lUicrată, cu mina,„ din pa 0 til de 
cu Io arc cărămizie- avin<l in comµQzitie nisi.pul' granulos; Bnt,.rn 
este invaza tă şi fund.ul plat. 
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tumulul numărul 58 are dimensiunile de 6,60 X 6,45 m şi 
înălţimea de 28 cm. La 6:1 cm nord-est de martorul central 
est-vest s-au descop~rit 7 pietre nedispuse într-o ordilw a
nume. Intre aceste pietre s-au descoperit oase calcinatf.:•, bu
căţi dP cărbune şi o lamă de cuţitaş de tip comun. Acestea 
s-au descoperit la adîncimea de - 22 cm. La 53 cm sud-est 
de acest grupaj de pietre s-a descoperit o strachină cu fun
dul pla·t şi buza invazată, ·ia.r la 10 cm sud de a1c.est.a şi la 
adlncimea de - 26 cm s-a deiscoperit o cană şi două. torţi 
supr•aînălţate. 

„_ 5t!'achina lucrată cu mîna din pastă compactă, lu f·1I 

de o culoare neagră-cenuşie. Buza este trasă spre interior cu 
mar.ginea dreaptă şi fundul plat. lnălţLmea vasului este de 
0,112 m, diametrul gurii de 0,212 m, iar diametrul bazei de 
0,084 m. 

- cană cu două torti suipra-Lnă1ţate lucrate cu mîn&., a
vînd corpul bitronconic, uşor bombat, buza evazată şi tunelul 
inelar. Lutul es.te de culoare cărămizie bine ales de impuri
tăţi. Cele două torţi supraînălţate sînt arcuite, iar în secţiu-

ne sînt rotunde. lnălţimea vasului cu torţi este de 0,147 m 
iair diametrul gurii de 0,98 m, iar diametrul vasului de 0,69 
m. 

TumulU cercetaţi în neciroipola de la Teleşbi-Drăgoieşti 
sînt alcătuiţi, în majoritale, din mantale de pămînt =?i în cî
teva rlnduri sînt folosite mantale de piatră. Inălţimea aces
tora este cuprinsă î.ntre 0,20 m pînă la 0,50 m, fapt cme se 
datorează lucrărilor agricole care s-au practicat pînă :J.CUrn 

cîţiva ani în zonă. 

Ritul funerar a fost unitar, incineraţia folosindu-se în 
toate morminteie descoperite pînă acum în necropola de la 
Teleşti-Dră.goieşti. .-rRitul incineraţiei exolusive a fost docu
mentat şi în alte necro:pole de secolul V-IV î.e.n. de pe te
ritoriul Romd.niei, la Slobozia,1 Tigveni,2 CcrnavodăJ, Satu
Nou", Bugeac6

, Feriigiile (111)7, Muri-ghiol8
• 

Ritualul de înmomrînlare se manifestă sub aspecte di
ferite. Primul şi cel mai des întilnit constă în depunerea ră
măşiţelor funerare - oase inciner.aite, cărbune, ~e~uşc .• -
direct pe solul antic aduse de la rngul fune~ar. ş1. rn 51~~'.'a 
situaţii în urne. ln ceea ce priveşte ceremoma mcmerarn, m 
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tumulu1 nr . .'iO, ca în anii trecuţi. în tumuli 7, 10, 18 s-a gă
sit o mare cantitate de cărbune, cenuşe şi oase care au fost 
aduse de la rugul funerar. ln aceste oase cakinate şi bu
căţf de cărbirne s-au descoperit un pumnal cu antene cir
cu!are şi o cană cu toartă f.upraînălţată, 

ln alte cazun vasele calcinate sîiif d~pust:r sub"for~1~a· u
nor1 grămejoare Jntr-'o ur6'piţ·ă; la' dffefi:fe· adîritirtii, lat în 
jur-ul acestor monhlnte· slrH' depuse pletre"mari de rlli. în cli·
zul tu.mulilor 21, 29, 3't, 42, 43, 44, 4.3;· 4a:·- 53, 58; oa.se-Ie cal
c!naite s-au descoperH pe cite ui1 pat de' ibb<l&varri1· sau pietrele 
au fost di1spuse sub formă de ring îrtr jurul aic·estot· oase cal
cim1ate. ln tumulul m. 5.0 s-au găsit· oase,calbiinâite i~U5e pe uri 
pumnal. Acest tumul a apartţinut ui'flii faptăttW.~ Situaţi'i ·sinil
la·re s-au clesco.perit şi în anii trecuţi ID' cadr'u1l 1 necopolei de 
Ia Te.leşt:i-Drăgoi.eşti în .tumulii 7, 10, 12; 15, 16, 33; 53, 56. ln 
aoeşti tumuli s-au descoperit săbi:i cu 1n·ilturi, vîrfu;ri de' :lance, 
pumnale, in a:propi2re' ·Sau în oasele inc.i.netaite. 

Inventar'ul ceramic este abtind~nt şi variat. Toate', vasele 
sînt h1crate cu· mîria. Past1d-es.t'e apt6a'.-" '.f.; acelaşi· hi con
tiile nisip sa~1 pielricel~; Vasele sînt acoperite în majoritate 
cu slip fin prezentînd diferite culori : cărămizii, castan", ro
şiatic-castanii. 

Tipul de vase cel mai frecvent întîlnit îtt n.e€ro1pbla'<le la 
Teleşl'i-D:ăgoieşti esle .strachina lucra,tă cu· mina, cu buza 
arcuită spre interior şi fundul inelar, sau suB formă'de posUi
ment. Unele exemplare prezintă caneluri pe buză. Aserrit!hea 
exemplare· s-au· des:coiper4.t ~ia Satu NouY, Gura Cart,l:ie.iiu, Bu
g2a,c, Gogoşu11 • ln mediul aulohlo.n exemplarele de la J311-
ceac, Gura Canliei şi Satu Nou a~arţiri' sfîrŞfiluhii' secolului V 
şi înoe,putul secolu.lui IV î.e;n. s1at11 d~cioipet.iit Îllillnl:!.tir-Oţio-
la d~ J.a T.eleşti-Dră·goireşti - stirăchin.i lucrate cu mîmi, din 
lut de culca.re cărămizie: BuZ-a · va~·lO:i"' esle· atclii.tă spre in
terio•r cu mar'g:nea: clreihptă ~ati .:-otu!njLtă' şi· fti.ri:thU drept. 
Exempla'.H~H~ îşi au co1r·2sponiider.1t in vase.le clescorp.2,-:1tc la Fe
rigilc12, Slobozia1J, S.ani1slau1

'. 

De asemerte~r căni de dtmensiinii niici, cu toartă uşor su
pra.înii1]ţ:i.tEJ. des1:0.pcdk~ şi Ia Teleş.ti-Drăgo.ieşti îşi au 
atiâ:Iogii ou desco1pc.ririle de la c:o1g{J>şu 1" şi Fe;ri{Jile"'.• 
Ctinile cu două torţi supraînălţate îşi au analO§ii 'la· Gogoşu/· 
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Din inventarul metalic menţionăm pumnalul cu antene 
drculare di&puse s.pre 1lamă, cuţit cu nituri prevăzut cu o 
zală terminală, cuţitaşe de tip comun, o zală de fier. Cuţit 
de luptă cu un singur tăiş cu lama arproape dreaptă. Mî:nerul 
este prevăzurt: cu nituri şi este lucrat împreună cu lama. A
nalogii aprorpiate avem la Ferigile18 şi Gogoşu.19 Cuţit cu ni
turi cu aµtene circulare orientate înspre lamă îşi are analo
gie la Ferigile,20, dar exellllPlarul de acolo (Ferigile) are cape
tele minerului terminat cu două antene orientate spre exte
rior şi amplasa·te dea·supra minerului. 

Cuţitaşe de tip comun cu lama puţin curbă, cu tăişul con
vex şi muchia concavă. Exemplarele se încadrează în tipul 
A2, de la Ferigile,21 Asemenea exemplare s-au mai descope
rit la Gogoşu,22 Bîrseşti,23 şi Sanislau.25 

ln necropola de la Teleşti-Drăgoieşti au fost descope
rite pumnale - cuţite de Juptă - cu tăişul puţin convex, 
cu nituri de o parte şi alta a minerului. Analogii avem la 
Ferigile2G şi Gogoşu'7• Tot în mormintele din această necropolă 
s-au descoperit vîrfuri de lance cu nervuri ,patrate sau hexa
gonale în secţiune. Piese asemănătoare s-au găsit la Feri
gHe28, Cepari, Gogoşu29• 

Dar cele mai interesante obiecte de inventar metalic din 
necropolă sînt săbiiile cu nituri descoperite în tumuli 7 şi 10. 
Analogii cu ij.Cestea se găsesc în necropolele de la Ferigile~ 
şi Gogoşu:i1 importante ,slnt şi psaliile şi muştUJcele de zăb::ilă 
descoperite în turnului 2 din necropola de la Teleşti-Dră
goieşti. 

Pe baza invenitarului funerar se pot trage cîteva con
cluzii: 

1. Inventarul funerar ceramic este bogat şi variat, iar 
metalurgia fierului se menţine la un nivel mediu de dezvol-
tare. , 

2. Absenţa pieselor de influenţă sdtică. 
3. Absenta ceramicii lucrată cu roata, cu excepţia unei 

străcbini lucrată la roata înceată descaperită în campania 
1985. 

4. Prezenţa în campania 1985 a două vase - o strachină 
cu fundul inelarşi a unei căni cu două torţi supraînălţate -
din ceramică cenuşie. 

5. Absenţa din descoperiri a fibulelor (numai în 1934, 
pflOf. D. Berciu a descoperit o fibulă de tip Donia Dolina), 
dar in anul 1984 în necropola de Ia Teleşti - Drăgoieşti s-a 
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descoperit o brăţară cu nodozităţi: care îş'i are ~;dafogil cu 
descoperiirile d~ la Mtlrighiol,32 E!11isa1~;33' HuŞi-COii"ni, 11 Uu
aeac.'5 Air.a.ci,36 Atel17 şi Orn1.a ShbiliJui.~ 

Practkarea rftlihii incineraţiei pe solul antic, în gropi 
mici sau în urnă, factura ceramicii şi inventarul metalic~ în 
mare parte de tradiţie hallstattiană 1 'arată· că neeropolă · de 
'la Teleşti-Drăgoieşti aparţine uriui · forld loc'al geto-dacic 
timpuriu. In special în ceramică, necropola se prezintă· ·ca Jun 
grup bine individualizat cu elemente Stpecifice, proptii, bine 
reliefate. De aceea su ţinem în con1tinuare idela ·că· trebuie să 
se utilizeze în literatura· de specialitate că grupul Teleşti' -
Drăgoieşti este un grup specific, bine' defin'iţ al haMstattului 
iîrziu. 

Pe baza analogiilor·. cu descoperirile de la F~rigile (faza 
III) Slobozia, Cernavodă, Satu-Nou, Bugeac, Canlia; Cernele, 
Rîzdîna~ Coţ6feni net'roipola de la Teleşti - Drăg·odeşti' tre
buie datată în secolul V î.e.n. şi a aparţinut unor triburi geto
dacice din' depresiunea T~.-Jiului. 

Obiectele rezultate în urma desco1peririldr arheologice 
sînt expme hi vitrinele Muzeului judeţean Gorj'. 
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Profil şi plan h1m 111 17 
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Plan turnul 45 
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Plan turnul 50 
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Strachină şi castron-strachină (schiţa 1) descoperite in necropola de la 
Teleşti-Drăgoieşti. 
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Căni cu toartă supraînăltată. 
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Vase de ofrandă descoperite hi tumulii de l• Teleştl-Drăgole~li, 
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Vase miniaturale . 
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Urnă funerară descoperită Ia Teleştl-Drăgoieşli. 
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Vas cu lrci p'.cioare folosit in procesul de libaţie descoperit la Teli:-şti
Drăgoic5li. 

Strachină-castron. 

'82 Li 



Străchini cu baza inelară descoperite în necropola de la Tcle~ti-Drăgoicşli 
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Ceaşcă cu toartă supraînăltată. 
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Cană cu toartă suprainălţată. 

Strachină descoperită în necropola de la Teleştl-Drăgoleşll. 
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Brăţară diit bronz cu nodozităţi descoperită în necropola de la Tell'şli

Drăgoieşti. 
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