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O LOCUINŢĂ A CULTURII BABADAG DE LA PLATONEŞTI – 

VALEA BABII, JUD. IALOMI ŢA 
 

- Rezumat - 

 

Locuinţa de suprafaţă nr. 5, din aşezarea de la Platoneşti - Valea Babii, 

aparţinând culturii Babadag, a avut o formă rectangulară, o aşezare NV-SE şi laturi de 

2,90 x 2,60 m. 

Inventarul arheologic descoperit în locuinţă, destul de bogat, a constat din 

fragmente ceramice provenind de la oale obişnuite, străchini, căni bitronconice, căni cu 

toarte supraînălţate, câteva obiecte din os, piatră şi terra-cotta. 

 

Cuvinte cheie: locuinţă de suprafaţă, cultura Babadag, Platoneşti – Valea Babii, 

inventar arheologic. 

 
 

A DWELLING BELONGING TO BABADAG CULTURE, FROM 
PLATONEŞTI – VALEA BABII, IALOMI ŢA COUNTY 

 
- Abstract - 

 

The surface dwelling no. 5 of the settlement from Platoneşti - Valea Babii, 

belonging to Babadag culture, had a rectangular shape. Its orientation was NV-SE and 

its sides were of 2.90 x 2.60 m. 

The archaeological inventory found in the house, quite rich, consisted of 

ceramic fragments from common pots, pans, bitronconice cups, cups with raised 

handles, some bone, stone and terra-cotta objects. 

 

Keywords: surface dwelling, Babadag culture, Platoneşti – Valea Babii, 

archaeological inventory. 

 

                                                           
∗ Muzeul Judeţean Ialomiţa. 
∗∗ Muzeul Judeţean Ialomiţa. 
Date preliminare despre locuinţa nr. 5 de la Platoneşti-Valea Babii au fost publicate în 
„Cronica Cercetărilor Arheologice din România”, 2009, p. 175-176 şi „Cronica Cercetărilor 
Arheologice din România”, 2010, p. 152-153. 
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Aşezarea hallstattiană timpurie de la Platoneşti-Valea Babii, jud. Ialomiţa, se 
află situată la distanţă de cca. 1 km sud-est de satul Platoneşti, pe Platoul Hagieni, 
delimitat de lunca râului Ialomiţa şi de Braţul Borcea, care domină câmpia de la 
cca 60-70 m înălţime (fig.1). 

Cercetările arheologice în aşezarea hallstattiană timpurie de la Platoneşti-
Valea Babii au început în anul 2002. Din această perioadă de timp au fost 
descoperite cinci locuinţe de suprafaţă şi mai multe gropi. 

În zona de discuţie, stratul de pământ cenuşiu-negricios arat suprapunea un 
strat de pământ de aceeaşi culoare, granulat, gros de cca 0,20-0,30 m, la baza 
căruia s-a conturat o suprafaţă de pământ amestecat cu multă cenusă, pigmenţi de 
culoare roşie şi neagră, fragmente ceramice aparţinând culturii Babadag, oase de 
animale şi chirpic. 

Locuinţa descoperită avea o formă rectangulară, orientarea NV-SE şi laturile 
de 2,90x2,60m (fig. 2/6). De la baza stratului de cultură se adâncea cu 0,20m în 
partea sudică şi cu 0,30m în cea nordică. Podeaua, din pământ de culoare cenuşie-
negricioasă bine bătătorit, s-a păstrat destul de bine. Nu au fost descoperite gropi 
de pari şi nici vatra nu s-a păstrat deşi în umplutura locuinţei au fost descoperite 
fragmente din ea. 

Inventarul arheologic al locuinţei, destul de bogat, este format din fragmente 
ceramice de la vase de uz comun, vase bitronconice, străchini, căni, ceşti cu torţi 
supraînălţate şi câteva obiecte de os, piatră şi lut ars. 

Fragmentele ceramice de la vasele de uz comun indică o formă tronconică de 
vas, cu fundul drept, pereţii uşor arcuiţi, buza dreaptă sau rotunjită, uşor trasă spre 
exterior, uneori lăţită (fig. 3/1-7; fig. 5/1). 

Vasele de uz comun erau lucrate din pastă cu cioburi pisate în compoziţie şi 
au la suprafaţă o culoare gălbuie-cenuşie sau cenuşie-cărămizie şi miezul cenuşiu. 
Suprafeţele exterioare au de regulă un aspect zgrunţuros, cele interioare sunt însă 
bine netezite şi lustruite. 

Decorul vaselor de uz comun este format dintr-un brâu alveolat aplicat la 
partea superioară, întrerupt în unele cazuri de apucători (fig. 3/2,7). Un fragment de 
la gura unui vas are o aplicaţie de lut cu alveolă pe mijloc (fig. 3/3) iar altul 
prezintă o urmă de la o reparaţie (fig. 3/6).  

Fragmentele de vase bitronconice (fig. 4/1-10; fig. 5/5.7-8; fig. 6/7-10) 
provin de la vase lucrate dintr-o pastă destul de bună, cu cioburile din compoziţie 
bine mărunţite, au o culoare gălbuie sau neagră la exterior, gălbuie sau gălbuie-
cenuşie în interior şi suprafeţele bine lustruite. Un fragment de la partea superioară 
a unui vas bitronconic are o proeminenţă-apucătoare cu mijlocul uşor albiat şi 
câteva caneluri semicirculare la baza acesteia (fig. 6/7). Alt fragment este decorat 
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cu un şir circular compus din mici linii oblice imprimate care pare să delimiteze 
decorul bine cunoscut al culturii Babadag, cercurile cu tangente (fig. 6/9). Un al 
treilea fragment documentează un decor incizat sub formă de linii circulare de sub 
care pornesc ghirlande incizate (fig. 6/10). Pe un fragment de vas bitronconic se 
observă şi o urmă de reparaţie (fig. 5/7) iar la altele două fragmente buza este uşor 
trasă în exterior formând mici apucători (fig. 4/7-8).  

Dintr-un lut asemănător la compoziţie cu cel folosit la vasele bitronconice 
erau lucrate şi străchinile. Au o formă tronconică, pereţii uşor arcuiţi, buza rotunjită 
sau dreaptă, uneori îngroşată şi arcuită spre interior. Fragmentele descoperite au o 
culoare gălbuie sau gălbuie-cenuşie şi suprafeţele lustruite (fig. 5/2-4,6). 

Fragmentele de căni descoperite indică o formă bitronconică de vas cu toartă 
relativ dreptunghiulară în secţiune. Erau lucrate dintr-o pastă de bună calitate, cu 
cioburi bine mărunţite în compoziţie, arse oxidant incomplet şi cu suprafeţele bine 
lustruite (fig. 6/1-2).  

Fragmentele de ceşti cu torţi supraînălţate (fig. 6/3-6; fig. 7/1-4) aparţin 
categoriei ceramicii de factură fină, lucrate din pastă cu nisip în compoziţie iar în 
unele cazuri şi cu cioburi foarte bine pisate. Au la suprafaţă o culoare gălbuie-
cenuşie sau gălbuie şi sunt bine lustruite. Fragmentele descoperite documentează o 
formă bitronconică de vas cu toartă supraînălţată care se sprijină cu baza pe 
diametrul maxim. Conform reconstituirii grafice ceştile aveau o înălţime de cca. 
5.5-6 cm şi un diametru maxim de cca. 8-9 cm. Elementele de decor sunt realizate 
în tehnicile inciziei şi a imprimării. Uneori pe suprafaţa aceleaşi ceşti motivele 
ornamentale incizate şi imprimate apar în asociere. Pare să domine însă liniile 
incizate dispuse orizontal sau oblic. Toarta unei ceşti mai păstrează urme de la 
pasta de culoare albă cu care a fost încrustată (fig. 7/4). 

În locuinţa de suprafaţă nr. 5 a fost descoperită şi o unealtă cioplită din 
cornul unui animal de talie mică. Piesa, de tip străpungător, are lungimea de 10,5 
cm şi diametrul maxim de cca. 2,3 cm (fig. 2/4). 

Din inventarul arheologic al aceleaşi locuinţe au făcut parte şi un mic 
fragment de cute de piatră (fig. 2/5) şi un fragment dintr-o piesă lucrată dintr-o rocă 
de culoare cenuşie-verzuie cu capătul subţiat şi rotunjit, secţiunea circulară şi bine 
lustruită (fig. 2/3). 

Dintre piesele de podoabă au fost descoperite două mărgele de lut ars, de 
culoare gălbuie-cărămizie, cu forme relativ bitronconice şi diametre de cca. 2,3 cm 
(fig. 2/1-2). 

Aşezarea hallstattiană de la Platoneşti-Valea Babii aparţine ariei culturale 
Babadag din Muntenia.  

În aşezarea eponimă a culturii Babadag locuinţele de suprafaţă au fost 
atestate în nivelurile superioare. În stratul de cultură şi în gropi au fost descoperite 
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bucăţi de lut cu impresiuni de la pari, nuiele şi trestii care indicau o grosime a 
pereţilor cuprinsă între 10-15 cm şi 20 cm1. 

Locuinţa de suprafaţă pare a fi cel mai răspândit tip de locuinţă din aria 
culturii Babadag deşi formele lor nu s-au putut determina decât în puţine cazuri. 

O locuinţă de suprafaţă descoperită la Enisala-Cetatea medievală avea forma 
rectangulară şi dimensiunile de 5x3,50m, iar alta descoperită la Revărsarea-Cotul 
Tichileşti, avea o suprafaţă de 4 m.p.  

Descoperiri de resturi de locuinţe de suprafaţă s-au făcut şi la Niculiţel-
Cornet, Garvân-Mlăjitul Florilor , Murghiol-Ghiolul Pietrei, Revărsarea-Cotul 
Tichileşti, Enisala-Palanca, Beidaud, Cernavodă-Dealul Sofia etc. 

Dintre locuinţele de suprafaţă Babadag din Muntenia le amintim pe cele 
descoperite la Siliştea-Popina şi Vânători. 

Din observaţiile asupra resturilor de pereţi descoperite s-a apreciat că 
grosimea acestora varia între 10 cm şi 25 cm. 

Impresiunile de pe bucăţile de lut indică o structură de rezistenţă formată din 
pari şi nuiele, iar stratul de cenuşă de pe podele pare a proveni de la stuful din care 
era făcut acoperişul.  

Unele dintre podelele acestor locuinţe erau amenajate din pământ galben, în 
unele cazuri observându-se mai multe refaceri. Resturile de podele erau suprapuse 
de bucăţi de la lipitura pereţilor, cenuşă, materiale ceramice, oase de animale.  

Vetrele din locuinţele de suprafaţă aveau forme rectangulare, circulare sau 
ovale. 

Unele dintre locuinţele de suprafaţă aveau gropi de provizii cu pereţii 
lutuiţi2. 

În încheiere, considerăm bine venită reanalizarea descoperirilor Babadag, în 
primul rând ale acelora din aşezarea eponimă, datele care s-au acumulat 
nesusţinând criteriul decorului drept bază în stabilirea celor trei faze evolutive din 
cadrul culturii Babadag3. Şi descoperirile arheologice de pe cursul inferior al râului 
Ialomiţa şi Braţului Borcea conduc în aceeaşi direcţie. 

                                                           
1 S.Morintz, Noi date şi probleme privind perioadele hallstattiană timpurie şi mijlocie în 
zona istro-pontică (Cercetările de la Babadag), în „Thraco-Dacica”, VIII, 1-2, 1987, p. 45. 
2 G. Jugănaru, Cultura Babadag, I, Tulcea, 2005, p. 24-25.  
3 S. C. Ailincăi, Începuturile epocii fierului în Dobrogea, în „SCIVA”, 64, 3-4, 2013, p. 
223-292. 
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Fig.1. Aşezarea hallstattiană Babadag Platoneşti – Valea Babii, jud. Ialomiţa. 
Încadrare în teritoriu. 
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Fig.2. Inventar arheologic descoperit în locuinţa nr. 5 de la Platoneşti –  
Valea Babii (1-5); Locuinţa nr. 5. Plan şi profil (6). 
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Fig.3. Fragmente de vase de uz comun descoperite în locuinţa nr.5  
de la Platoneşti – Valea Babii (1-7). 
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Fig.4. Fragmente de vase bitronconice descoperite în locuinţa nr. 5  
de la Platoneşti – Valea Babii (1-10). 
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Fig.5. Fragmente ceramice descoperite în locuinţa nr. 5  

de la Platoneşti – Valea Babii (1-8). 
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Fig.6. Fragmente ceramice descoperite în locuinţa nr. 5  

de la Platoneşti – Valea Babii (1-10) 
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Fig.7. Fragmente de ceşti cu toarta supraînălţată descoperite în locuinţa nr. 5  
de la Platoneşti – Valea Babii (1-4) 


