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O categorie importantă de descoperiri o constituie depozitele de unelte şi arme descoperite în zona
Dunării Inferioare şi la curbura Carpaţilor. Astfel de depozite au fost descoperite până în prezent la
Radovanu şi Curcani (jud. Călăraşi), Bârlogu (jud. Argeş), Budeşti, Dragosloveni, Obrejiţa şi Răstoaca (jud.
Vrancea). La aceste depozite trebuie adăugat cel descoperit la Ploieşti-Triaj, descoperire din timpul celui de-
al doilea război mondial în perimetrul triajului CFR Ploieşti (în cea mai mare parte inedit) şi care face
obiectul acestui studiu.

Această descoperire apărută în anii războiului a intrat în literatura de specialitate sub numele de
depozitul de la Ploieşti-Triaj. Plasarea acestei descoperiri în relativa apropiere a unor importante aşezări din
secolele VIII–X (Târgşoru Vechi, Şirna, Bucov) îi oferă o însemnătate aparte. Trecând în revistă inventarul
aşezărilor aflate în spaţiul învecinat se observă numărul redus sau chiar lipsa totală a uneltelor agricole.

În vara anului 1941 s-au întreprins lucrări ample de extindere a triajului aflat în partea de sud a
oraşului Ploieşti, în timpul cărora au apărut materiale arheologice aparţinând unor perioade diverse, din
bronzul timpuriu şi până în epoca medievală1. Aceste descoperiri au fost semnalate de Nicolae Simache (pe
atunci profesor de istorie la Liceul Sfinţii Petru şi Pavel din Ploieşti) lui Scarlat Lambrino, care, împreună cu
Ion Nestor, realizează o cercetare de teren în luna septembrie a aceluiaşi an. Ca urmare a celor constatate pe
teren, în luna octombrie a anului 1941, Ion Nestor şi Mircea Petrescu-Dîmboviţa realizează o primă săpătură
de salvare.

În perioada 1942–1944, în zona actualului triaj CFR se desfăşoară săpături sistematice, în timpul
cărora au fost cercetaţi doi tumuli, dar şi o suprafaţă nespecificată din jurul acestora. Materialul arheologic
divers care a fost descoperit la Ploieşti-Triaj provine — cel mai probabil — din mai multe puncte aflate în
perimetrul afectat de lucrările de extindere ale triajului. La nord de ceea ce în mod generic a fost denumit
Movila 2 (Tumulul 2) se pare că exista o aşezare, destul de întinsă atribuită epocii romane târzii, iar în partea
de ENE şi E a aceluiaşi tumul o aşezare de tip Dridu, în cadrul căreia a fost cercetat un „cuptor cu olane de
vârstă incertă” (la acea dată)2.

În anul 1942, cu ocazia lucrărilor la terasamentul căii ferate din zona de sud a oraşului Ploieşti, la
adâncimea de 1 m au fost descoperite şase unelte: două fragmente de coasă, un brăzdar de plug, un cuţit de
plug, o unealtă de curăţat pământul, o brăţară pentru fixat cuţitul3. Din informaţiile lacunare pe care le avem
la dispoziţie se pare că depozitul se afla depus într-o groapă, sub câteva pietre mari4, neputându-se preciza
alte elemente ale contextului descoperirii sau ale vreunei posibile relaţii stratigrafice dintre acest depozit şi
restul descoperirilor.

Se pare că piesele erau depuse cu grijă, dispuse orizontal, cele mai mici erau deasupra, pe fund se
găsea sapa, in interiorul gropii câteva fragmente ceramice cenuşii zgrunţuroase (?). Primul lot, cel amintit de
V. Canarache în studiul din 1950, a ajuns la direcţia Muzeului Naţional de Antichităţi în noiembrie –
decembrie 1942, restul pieselor sunt încredinţate direct lui Ion Nestor în iarna 1942–1943. Ulterior, în anul
1984, Alexandru Vulpe şi Victor Teodorescu au încercat să identifice locul săpăturilor din anii 1941–1944,
dar nu au reuşit5, topografia locului fiind complet schimbată faţă de anii războiului.

În inventarul Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova se găseşte un număr de 13 unelte
agricole din fier, intrate în patrimoniul instituţiei în anul 1980. Acestea fac parte dintr-un lot mai mare de
piese, aparţinând unor epoci diferite, descoperite la Ploieşti-Triaj, în cadrul unor săpături de salvare derulate
în perioada celui de-al doilea război mondial. Structura acestui lot este următoarea: trei cuţite de plug, patru

1 Vezi Nestor 1944, p. 29–31; Nestor 1943, p. 160–161.
2 Nestor 1944, p. 30.
3 Canarache 1950, p. 83–109.
4 Canarache 1950, p. 99.
5 Vulpe 1987, p. 177–191.
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brăzdare de plug, trei coase, o sapă, un otic (?) şi un cosor. Un al 14-lea obiect este o verigă din tablă, care nu
a primit număr de inventar distinct, aceasta fiind alăturată uneia dintre coase (Pl. 6. 1).

Una dintre cele trei coase (nr. inv. 64.19243, Pl. 6. 2) ridică semne de întrebare cu privire la
apartenenţa ei la depozitul de unelte de la Ploieşti-Triaj. O primă problemă se observă în momentul
confruntării dintre imaginea piesei realizată la momentul preluării ei şi imaginea actuală a piesei. Se observă
că în prezent nu se mai păstrează decât o parte din piesa iniţială, mai exact partea centrală şi partea dinspre
capăt. Este foarte vizibil, şi la nivelul anilor ’80 şi în acest moment, faptul că această coasă a suferit o
reparaţie, ea a fost ruptă şi „sudată”, fiind întărită în zona reparaţiei printr-o bucată de platbandă care uneşte
cele două părţi. Această coasă se aseamănă destul de mult cu cele utilizate în prezent, lucru care ne
determină să nu o includem în componenţa depozitului, dar o amintim ca pe o piesă preluată de către Muzeul
Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova de la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti, din lotul
lui Ion Nestor.

Catalogul pieselor

L = lungime; l = lăţime; gr. = grosime; ad. = adâncime

Cuţite de plug:
1. nr. inv. 64. 19235 (M.J.I.A.Ph.6)
Descriere: piesa este lucrată dintr-o bară de fier, în partea de prindere are secţiune dreptunghiulară, iar

la tăiş secţiune triunghiulară, ascuţit pe o parte (Pl. 1. 1).
Dimensiuni: L = 45 cm, l = 3 cm
Tip: E1 Henning
2. nr. inv. 64. 19236 (M.J.I.A.Ph.)
Descriere: piesa este lucrată dintr-o bară de fier, în partea de prindere are secţiune dreptunghiulară, iar

la tăiş secţiune triunghiulară, ascuţit pe o parte. În zona tăişului se observă că acesta a fost realizat prin
aplatizarea barei de fier şi plierea acesteia pentru a-i oferi o mai mare rezistenţă (Pl. 1.3).

Dimensiuni: L = 58,3 cm, l = 3 cm
Tip: E1 Henning
3. nr. inv. 64. 19237 (M.J.I.A.Ph.)
Descriere: piesa este lucrată dintr-o bară de fier, în partea de prindere are secţiune dreptunghiulară, iar

la tăiş secţiune triunghiulară, ascuţit pe o parte. Lipseşte o parte din lamă (Pl. 1.2).
Dimensiuni: L = 39,5 cm, l =3,5 cm
Tip: E1 Henning

Brăzdare de plug:
4. nr. inv. 64. 19239 (M.J.I.A.Ph.)
Descriere: piesa are formă aproximativ triunghiulară în partea inferioară, uşor curbată. Cuţitul propriu-

zis se păstrează parţial, cele două tăişuri sunt corodate. Partea superioară are laturile curbate spre interior,
constituindu-se astfel sistemul de fixare pe plug (Pl. 2. 1).

Dimensiuni: L = 23,5 cm, l = 12 cm
Tip: A1 Henning
5. nr. inv. 64. 19240 (M.J.I.A.Ph.)
Descriere: piesa are o formă aproximativ triunghiulară în partea inferioară, uşor curbată. Cuţitul propriu-

zis se păstrează parţial, cele două tăişuri sunt corodate. Partea superioară are laturile curbate spre interior,
constituindu-se astfel sistemul de fixare pe plug (Pl. 2. 2).

Dimensiuni: L = 20,3 cm, l =14,8 cm
Tip: A1 Henning
6. nr. inv.64.19244 (M.J.I.A.Ph.)
Descriere: piesa are o formă aproximativ triunghiulară în partea inferioară, uşor curbată. Cuţitul propriu-

zis este simetric şi are aproximativ aceeaşi lungime cu sistemul de fixare. Partea superioară are laturile curbate spre
interior, constituindu-se astfel sistemul de fixare pe plug (Pl. 3. 2).

Dimensiuni: L = 23,3 cm, l = 8,6 cm
Tip: C1 Henning
7. nr. inv. 64.19246 (M.J.I.A.Ph.)

6 Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova (Ploieşti).
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Descriere: piesa are formă aproximativ triunghiulară în partea inferioară, uşor curbată. Cuţitul propriu-zis
este asimetric şi mai scurt decât la celelalte exemplare din acest depozit. Partea superioară are laturile curbate spre
interior constituindu-se astfel sistemul de fixare pe plug (Pl. 3. 1).

Dimensiuni: L = 13,5 cm, l = 8,8 cm
Tip: A1 Henning

Coase:
8. nr. inv. 64.19242 (M.J.I.A.Ph.)
Descriere: piesa a fost realizată dintr-o platbandă, mai lăţită în partea tăişului. Coasa este fragmentară

partea dinspre vârf fiind ruptă din vechime, iar partea opusă unde se fixa de coada de lemn este contorsionată
din vechime (Pl. 5. 1).

Dimensiuni: L = 13,5 cm, l = 8,8 cm
Tip: A1 Henning
9. nr. inv. 64.19243 (M.J.I.A.Ph.)
Descriere: piesa este realizată dintr-o platbandă şi are aproximativ forma literei „L”, fiind

asemănătoare cu forma coaselor utilizate şi în prezent. La capătul dinspre partea de prindere piesa are o
proeminenţă care se fixa în mânerul de lemn. Această coasă a suferit o reparaţie, ea a fost ruptă şi „sudată”,
fiind întărită în zona reparaţiei printr-o bucată de platbandă care uneşte cele două părţi (Pl. 6. 2).

Dimensiuni: L = 27,3 cm, l = 9,7 cm
10. nr. inv. 64.19249 (M.J.I.A.Ph.)
Descriere: piesa a fost realizată dintr-o platbandă, mai lăţită în partea tăişului. Partea care se prindea

de coada de lemn are o formă dreptunghiulară în secţiune şi este terminată printr-un bolţ de fixare. Zona
lamei propriu-zise are o formă triunghiulară în secţiune (Pl. 5. 2).

Dimensiuni: L = 31,4 cm, l = 3,5 cm
Tip: I5 Henning

Sapă:
11. nr. inv. 64.19238 (M.J.I.A.Ph.)
Descriere: piesa are o formă trapezoidală cu colţurile dinspre tăiş rotunjite. Partea de fixare a cozii porneşte

direct din corp, are o formă ovoidală şi o secţiune dreptunghiulară. În zona centrală se observă o nervură dispusă
pe vertical. În partea inferioară se observă urmele unei reparaţii sau ale unei întăriri a tăişului încă din momentul
confecţionării (Pl. 4. 1).

Dimensiuni: L = 30,5 cm, l = 17 cm
Tip: K4/5 Henning

Otic (?):
12. nr. inv. 64.19245 (M.J.I.A.Ph.)
Descriere: piesa a fost interpretată în momentul descoperirii şi ulterior în referirile apărute până acum

în literatura de specialitate ca o unealtă pentru curăţat plugul, dar îşi găseşte analogii excelente într-o piesă
descoperită la Bucov-Rotari, considerată de către Maria Comşa ca unealtă pentru scobit lemnul. Piesa este
confecţionată dintr-o bară dreptunghiulară în secţiune. Unul dintre capete este uşor lăţit, având o formă
ovoidală, uşor concavă şi ascuţit. Celălalt capăt este îndoit în unghi de 900 (Pl. 6. 3).

Dimensiuni: L =22,2 cm, l = 1,3 cm

Cosor:
13. nr. inv. 64.19248 (M.J.I.A.Ph.)

Descriere: piesa este confecţionată dintr-o platbandă din fier, partea dinspre mâner are în secţiune o
formă dreptunghiulară, iar partea inferioară dinspre tăiş are formă de semilună cu tăiş atât pe partea dinspre
interior, cât şi pe partea dinspre exterior. Lama cosorului este corodată din vechime. (Pl. 4. 2)

Dimensiuni: L =39,5 cm, l = 14,5 cm
Tip: G3b Henning

Un fapt interesant este lipsa din cadrul depozitului de la Ploieşti-Triaj a oricărui tip de piesă de
armament. Acest aspect constituie o particularitate a acestei descoperiri în comparaţie cu celelalte depozite
cunoscute până în prezent, în cazul cărora este menţionată cel puţin o astfel de piesă sau o piesă de
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harnaşament. În continuare, pentru a oferi o imagine asupra structurii celorlalte depozite, vom trece în revistă
piesele din componenţa acestora7.

Depozitul de la Bârlogu (jud. Argeş)8 a fost descoperit în anul 1964 şi era alcătuit iniţial din 19 piese,
dar s-au păstrat (recuperat) doar nouă obiecte: un cuţit de plug; un brăzdar de plug cu sapă triunghiulară; o
săpăligă; o seceră reparată la vârf prin înnădire; o scoabă-daltă pentru tâmplărie; o lingură pentru scobit
butucul roţii de car; un ciocan; un topor de luptă cu tăiş îngust, bilateral şi asimetric faţă de corp; un topor de
luptă cu tăiş îngust, uşor arcuit. Dintre piesele care s-au pierdut, există informaţii despre: un brăzdar de plug;
un cuţit de plug, două seceri; un ciocan; o nicovală masivă, un cleşte de fierar; două topoare cu tăiş îngust şi
un vârf de lance. Depozitul este datat în secolele IX–X.

Depozitul de la Curcani (jud. Călăraşi)9 a fost descoperit în 1960 şi conţine 11 piese: un cleşte de
fierar, o daltă, o săpăligă, un otic, o coasă, un fragment de coasă, un topor de luptă cu tăiş lat, un vârf de
săgeată cu aripioare şi tub de înmănuşare, un amnar fusiform, un cuţit de fier, o verigă de fier. Datarea
propusă pentru acest depozit este secolul al IX-lea.

Depozitul de la Radovanu (jud. Călăraşi)10 este o descoperire întâmplătoare din 1964 şi conţine şase
piese: o nicovală, un cuţit de plug, un topor de luptă cu tăiş îngust, bilateral şi asimetric, un topor de luptă cu
lama lăţită la partea inferioară, un topor de luptă în formă de vârf de lance; un vârf de săgeată cu aripioare.
Datarea propusă pentru acest depozit este secolul al X-lea.

Depozitul de la Dragosloveni (jud. Vrancea)11 a fost descoperit în 1963 şi este compus dintr-un număr
aproximativ de 53 de piese (în cazul fragmentelor de cercuri şi a torţilor pentru găleţi confecţionate din lemn
nu se precizează numărul pieselor): două nicovale, trei ciocane, şapte cleşti, două cuţite de plug, şapte
brăzdare de plug, cinci săpăligi, trei rame de hârleţ, cinci seceri, o coasă, un fier pentru curăţat plugul, şase
fragmente de cercuri de găleţi, zece torţi de fier, cinci topoare de luptă, un vârf de lance, două zăbale
fragmentare, două scăriţe de şa, o verigă din fier, un cosor de vie şi o piatră pentru ascuţit. Este unul dintre
cele mai mari şi mai complexe astfel de depozite. Datarea propusă pentru această descoperire este secolul al
X-lea.

Depozitul de la Răstoaca (jud. Vrancea)12 a fost descoperit în anul 1969 şi are în alcătuire un număr de
şase piese: trei cuţite de plug şi trei topoare de luptă. Piesele componente plasează această descoperire în
secolele IX–X.

Depozitul de la Budeşti (jud. Vrancea)13 a fost descoperit în anul 1964 şi este compus din opt piese:
două brăzdare de plug, trei cuţite de plug, o scăriţă de şa, o bară din fier şi un cârlig. Datarea propusă pentru
acest depozit este secolul al X-lea.

Depozitul descoperit la Obrejiţa (jud. Vrancea)14 reprezintă tot o descoperire întâmplătoare, despre
care există însă informaţii incomplete despre structura acestuia. Datarea în cadrul secolului al X-lea s-a
realizat pe baza unei singure piese şi anume o ramă de hârleţ.

Din punct de vedere al difuzării depozitelor descoperite în spaţiul extracarpatic se observă că două
dintre depozite se plasează în apropierea Dunării (Radovanu şi Curcani), alte două se găsesc în apropierea
unor căi de comunicaţii (Bârlogu şi Ploieşti-Triaj); iar cele mai numeroase se concentrează în zona curburii
Carpaţilor (Dragosloveni, Răstoaca, Budeşti, Obrejiţa). Din punct de vedere al uneltelor şi armelor
descoperite în interiorul unor aşezări sau izolate (dar fără a aparţine unor depozite) se observă existenţa unui
număr mai mare de descoperiri la nord de zona celor patru depozite de la curbura Carpaţilor în detrimentul
spaţiului muntean. Şi din perspectiva acestui tip de descoperiri există diferenţe semnificative între spaţiul
sudcarpatic şi cel estcarpatic.

O comparaţie între compoziţia depozitelor de unelte şi arme şi realitatea arheologică a descoperirilor
din cadrul aşezărilor credem că este utilă şi poate contura imaginea epocii din acest punct de vedere. Mă voi
opri doar asupra descoperirilor de piese de armament şi unelte din cadrul aşezărilor muntene şi pentru că
majoritatea acestor aşezări se poziţionează destul de aproape de depozitul de la Ploieşti-Triaj.

Descoperirile de piese de armament sunt puţine faţă de numărul de aşezări identificate şi cercetate, dar
şi dacă avem în vedere contextul geopolitic al epocii, în care sunt amintite multe conflicte şi campanii
militare desfăşurate în zona Dunării de Jos.

7 O analiză amplă a depozitelor de unelete şi arme descoperite în spaţiul Dunării de Jos la Canache, Curta 1994, p. 179–229.
8 Nania 1969, p. 122–130; Canache, Curta 1994, p. 199–200.
9 Comşa, Deculescu 1972, p. 469–472; Canache, Curta 1994, p. 200–201.
10 Comşa, Gheannopoulos 1969, p. 617–621; Canache, Curta 1994, p. 202.
11 Comşa, Constantinescu 1969, p. 425–434.
12 Paragină 1979, p. 41–43.
13 Paragină, Constantinescu 1980, p. 71–87.
14 Comşa 1980, p. 179, nota 34.
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Ploieşti-
Triaj

Bârlogu Curcani Radovanu Budeşti Coşna Dragosloveni Obreja Răstoaca

Cuţite de
plug

3 2 1 3 2 3

Brăzdare de
plug

4 2 2 7

Sape /
săpăligi

1 1 1 5

Rame de
hârleţ

3 1

Seceri 3 5
Coase 3 2 1
Cuţite 1
Cuţitoaie
Scoabă –
Daltă

1 1

Lingură
pentru scobit

1

Ciocane 2 3
Topoare 4 1
Nicovale 1 1 2
Cleşte de
fierar

1 1 7

Vârfuri de
lance

1 1

Vârfuri de
săgeată

1 1

Scăriţe de şa 1 1 2
Zăbale 2
Lingou? 1
Lingură pt.
turnat

1

Cârlig 1
Cosor 1 1 1
Capac de
cădelniţă?

1

Dălţi 1
Otic 1 1 2
Amnar 1
Verigă din
fier

1 1

Torţi de
găleţi

10

Cercuri de
găleţi

6

Fier de
curăţat
plugul

1

Fig. 1. Componenţa depozitelor de unelte şi arme descoperite în Muntenia şi la Curbura Carpaţilor.

Vârfurile de săgeţi sunt poate cel mai răspândit tip de armă întâlnit în cadrul aşezărilor muntene din
secolele VIII-X. Se cunosc mai multe tipuri de săgeţi, care după formă sunt romboidale, cu aripioare, cu trei
muchii, în formă de frunză cu nervură mediană. Din aşezarea de la Bucov-Tioca se cunosc două vârfuri de săgeţi,
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unul cu trei muchii, cu peduncul de înmănuşare, de tip avaric, descoperit în B. 20 şi al altul, fragmentar, cu lamă
romboidală şi peduncul de înmănuşare15. De la Bucov-Rotari provin opt vârfuri de săgeţi, confecţionate din fier: din
locuinţa C. 8 un vârf de săgeată cu trei muchii şi cu peduncul de înmănuşare, un altul din groapa nr. 1, cu lama în
formă de triunghi, iar pedunculul de înmănuşare este lăţit16. Alte două vârfuri au fost găsite în locuinţa C. 1, primul
are lama în formă de triunghi alungit cu secţiunea ovală şi peduncul pentru înmănuşare, al doilea are lama mai
îngustă, zona centrală cu secţiune dreptunghiulară cu colţurile rotunjite şi cu peduncul de înmănuşare17. Două vârfuri
de săgeţi cu lama în formă de frunză cu o nervură mediană, romboidală în secţiune şi cu peduncul pentru înmănuşare
au fost descoperite pe podeaua dependinţei nr. 218. Ultimele două vârfuri de săgeată de la Bucov Rotari au fost
descoperite în dependinţa nr. 3, unul are lama în formă de frunză îngustă, ovală în secţiune cu peduncul de
înmănuşare; iar al doilea are lama uşor romboidală19. Vârfuri de săgeţi mai sunt semnalate la Dulceanca IV20,
Bucureşti-Crângaşi21, Bucureşti-Băneasa (B. 4)22, iar de la Vlădeni-Popina Blagodeasca provin unul sau mai
multe vârfuri de săgeţi de formă romboidală23.

Un tip de armă rar întâlnit în cadrul inventarului aşezărilor muntene este „vârful de suliţă”. În aşezarea
de la Bucov-Tioca au fost descoperite câteva fragmente de vârfuri de suliţe, confecţionate din fier. În B 20 un vârf de
suliţă cu lama în formă de frunză, ovală în secţiune, cu tub de înmănuşare24. Un alt exemplar provine din B18, are
lama uşor romboidală, aplatizată în secţiune şi tub de înmănuşare25; un peduncul de la un alt vârf de suliţă a fost
descoperit în B. 726.

Topoarele de luptă sunt un tip de piesă cu o prezenţă mai semnificativă în cadrul descoperirilor
aparţinând secolelor VIII–X. Trebuie semnalat însă că majoritatea pieselor nu provine din cadrul unor aşezări ci
sunt descoperiri mai mult întâmplătoare. Topoare de luptă din fier sunt semnalate la Gherăseni (cu bumb sau
măciulie)27 şi la Surduleşti, punctul Bălăcel28. Topoare de luptă cu tăiş îngust (tipul II Ruttkay) sunt semnalate
la Bucureşti-Tei29 şi Greaca (jud. Giurgiu)30. Un topor de tip Ruttkay II b este semnalat la Ştefăneşti (jud.
Argeş)31. Un alt topor de tip Ruttkay Ia apare la Leşile-Dealul Drangonia32 şi alte două exemplare au fost găsite
la limita dintre satele Mozacu şi Zidurile33. Un exemplar inedit descoperit la Ploieşti pentru care nu se cunosc
condiţiile descoperirii se află în depozitele Muzeului de Istorie şi Arheologie Prahova. Un topor de tip Ruttkay
IV provine de la Mozacu34. Un topor de luptă în formă de vârf de lance a fost descoperit întâmplător la
Bucureşti-Văcăreşti35. O descoperire singulară în acest peisaj este reprezentată de o sabie din fier semnalată la
Bucureşti-Tei, alături de un topor de luptă (secure)36.

Descoperirile de unelte şi ustensile sunt ceva mai numeroase în cadrul aşezărilor acestei perioade
cercetate în zona dintre Carpaţi şi Dunăre. Un exemplar de brăzdar de plug a fost descoperit la Bucureşti-Băneasa
(A1 Henning)37. Un al doilea exemplar este amintit la Surduleşti-Bălăcel, fără prea multe detalii (un fier de plug)38.
Secerile din fier sunt des întâlnite în aşezarea de la Dridu, întotdeauna fragmentare39 şi la Frăteşti40. Coase
sunt semnalate în două aşezări. Un fragment de coasă (I 5 Henning)41 a fost descoperit în B. 16 de la Bucov

15 Comşa 1978, p. 126, Fig. 97.3,9.
16 Comşa 1978, p. 126, Fig. 97.4–5.
17 Comşa 1978, p. 126, Fig. 97.7–8.
18 Comşa 1978, p. 126, Fig. 97.12–13.
19 Comşa 1978, p. 126, Fig. 97.10–11.
20 Dolinescu-Ferche 1992, p. 153–177.
21 EAIVR 1994, p. 219.
22 Constantiniu, Panait 1965, p. 127.
23 Corbu 2003, p. 369.
24 Comşa 1978, p. 125, Fig. 97.1.
25 Comşa 1978, p. 125, Fig. 97.2.
26 Comşa 1978, p. 125, Fig. 97.6.
27 Constantinescu 1999, p. 218.
28 Spiru 1958, p. 701-702, Fig. 6.5,7.
29 Sâmpetru 1973, p. 455.
30 Canache, Curta 1994, p. 208-209; EAIVR 1996, p. 204–205.
31 Măndescu 2007-2008, p. 98, Fig. 6.5; Nania 1969, p. 127.
32 Măndescu 2007-2008, p. 98, Fig. 6.4; Nania 1969, p. 127.
33 Măndescu 2007-2008, p. 98, Fig. 6.1–2; Nania 2004, p. 122, nr. 92.
34 Măndescu 2007-2008, p. 98, Fig. 6.3; Nania 2004, p. 101, 122, nr. 38,91, pl. 11.1, pl. 15.2.
35 Canache, Curta 1994, p. 209.
36 Canache, Curta 1994, p. 208, Sâmpetru 1973, p. 455.
37 Canache, Curta 1994, p. 204.
38 Spiru 1959, p. 701-702, Fig. 6.5,7.
39 Zaharia 1967, p. 94.
40 Isăcescu, Burlacu 1978, p. 51, Fig. 8.
41 Canache, Curta 1994, p. 205.
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Tioca42, iar un al doilea exemplar la Ţăndărei43. La Slon a fost descoperită întâmplător de un localnic o
săpăligă chiar în perimetrul fortificaţiilor. Unealta este alcătuită din două părţi, dispuse de o parte şi alta a
unui orificiu în care se fixa coada de lemn, una dintre părţi are tăiş patrulater, iar a doua parte are forma unui
mic târnăcop, având corpul trapezoidal44. Datorită locului unde a fost descoperită această „săpăligă-târnăcop”
ar fi putut fi utilizată mai degrabă la construirea unuia dintre obiectivele descoperite la Slon, decât pentru
grădinărit. În locuinţa C. 6 de la Bucov Tioca a fost descoperită o ramă de hârleţ45, după alte opinii ar fi
vorba de brăzdare de plug în formă de hârleţ46.

În locuinţele de la Dridu sunt semnalate dăltiţe din fier de dimensiuni variate, utilizate pentru
prelucrarea lemnului47: B. 1448, B. 1549. Prezenţa unor dălţi din fier este semnalată la Bucov50, Vlădeni
Popina Blagodeasca51. O situaţie ieşită din comun este semnalarea la Vlădeni-Popina Blagodeasca a unor
dălţi confecţionate din os (?) (mai degrabă instrumente pentru curăţat pieile sau având o altă destinaţie)52.

Din categoria obiectelor ce puteau fi utilizate în cadrul unor ateliere de fierărie pentru confecţionarea
sau repararea unor unelte sunt semnalate ciocane, pile şi nicovale. Un ciocan din fier cu două capete şi o pilă
fragmentară au fost descoperite în apropierea dependinţei nr. 2 de la Bucov Rotari53. Nicovale de dimensiuni
mici sunt semnalate în inventarul dependinţei nr. 2 de la Bucov Rotari54, două nicovale au fost descoperite în
B. 12 de la Bucov Tioca55 şi la Străuleşti56. Pile au mai fost identificate în locuinţele C. 11, B. 4 şi C. 12 de la
Bucov Tioca şi în dependinţele nr. 2–4 de la Bucov Rotari57.

O altă categorie de descoperiri sunt cele de unelte pentru tâmplărie, din care fac parte topoarele şi
sfredelele. În această categorie am inclus acele topoare care, datorită dimensiunilor şi caracteristicilor
morfologice, nu pot fi încadrate în categoria pieselor de armament şi erau utilizate mai degrabă ca
unelte. Un toporaş din fier cu înmănuşare verticală asemănătoare cu a celturilor este menţionat la Dridu58.
Conform altor opinii, piesa ar fi un otic59. În aşezarea de la Bucov au fost descoperite două topoare
confecţionate din fier, păstrate fragmentar: un tăiş de mici dimensiuni din C. 11 de la Bucov-Tioca60 şi un alt
fragment de la o piesă de dimensiuni mai mari din C. 9 de la Bucov-Rotari61. Prezenţa unui topor este
semnalată şi în aşezarea de la Greaca-Valea Fântânilor62. Sfredele şi unelte de scobit, utilizate pentru
prelucrarea lemnului sunt semnalate în cadrul celor două aşezări de la Bucov (Tioca şi Rotari)63. În aşezarea de la
Dridu este semnalat un instrument pentru scobit lemnul64, sfredel după alte opinii65.

Una dintre problemele încă nerezolvate pe deplin este dacă aceste obiecte, arme sau unelte, au fost produse
în cadrul unora dintre aşezările din acest spaţiu sau sunt rezultatul unui import din zone învecinate. Descoperirea
de lupe, zgură sau bucăţi de fier care nu pot fi atribuite unui anumit tip de piesă au fost considerate drept
argumente pentru o producţie locală, cel puţin pentru unele dintre piese. Zgură şi bucăţi de fier au fost
descoperite în dependinţa nr. 266 şi în apropierea dependinţelor nr. 4 şi 567 de la Bucov-Rotari, iar lupe de fier
sunt semnalate în B. 5, B. 15, B. 19, C. 11 de la Bucov-Tioca68. Lupe de fier întregi sau fragmentare au fost

42 Comşa 1978a, p. 44, Fig. 30.5.
43 Păunescu, Renţa 1992, p. 110.
44 Comşa 1980, p. 173, 175, Fig. 6.8.
45 Comşa 1978, p. 44, fig. 30/9, Comşa 1980, p. 179, Fig. 9.6.
46 Canache, Curta 1994, p. 206.
47 Zaharia 1967, p. 94, Fig. 53.1,5.
48 Zaharia 1967, p. 35.
49 Zaharia 1967, p. 37.
50 Comşa 1978, p. 52, Fig. 35.4.
51 Corbu 2006, p. 210.
52 Corbu 2006, p. 210.
53 Comşa 1978, p. 48, Fig. 34.1, 10.
54 Comşa 1978, p. 48, Fig. 34.7.
55Comşa 1978, p. 49, Fig. 34.9,11; Canache, Curta 1994, p. 206.
56 Panait 1978, p. 9.
57 Comşa 1978, p. 51, Fig. 34.1–6,8.
58 Zaharia 1967, p. 94, Fig. 54.7.
59 Canache, Curta 1994, p. 206.
60 Comşa 1978, p. 116, Fig. 30.18.
61 Comşa 1978, p. 116, Fig. 30.10.
62 Sîrbu, P. Damian, O. Damian, Alexandrescu, Pandrea, Safta, Niculescu 1996, p. 119, Fig. 153.2.
63 Comşa 1978, p. 52, Fig. 35.
64 Zaharia 1967, p. 94, Fig. 53. 6.
65 Canache, Curta 1994, p. 208.
66 Comşa 1978, p. 48, Pl. IX. 13–15.
67 Comşa 1978, p. 48, Fig. 5.
68 Comşa 1978, p. 50, Pl. IX.16.
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descoperite şi în aşezările de la Bucu69, Dridu70, Feteşti-Vlaşca71, Ştefan cel Mare72, Vlădeni-Popina
Blagodeasca (în strat, dar şi în complexe)73, Vâlcele74. Prezenţa bucăţilor de zgură de fier este semnalată la
Bucu75, Dridu76, Ştefan cel Mare Feteasca77, Mărculeşti Viişoara78, Ţăndărei79, Vâlcele80, Vlădeni-Popina
Blagodeasca81, Surduleşti, punctul Valea Ulmului (locuinţa cercetată în 1980)82, două bucăţi de zgură de fier
în B. 3 de la Alexandria-Podu Nou83, dar şi la Şirna84.

Un aspect care ridică semne de întrebare este diferenţa mare între numărul şi complexitatea uneltelor cu
funcţionalitate agricolă descoperite în cadrul aşezărilor şi cele care compun inventarul depozitelor de unelte şi
arme descoperite între Carpaţi şi Dunăre. Fenomenul tezaurizării pieselor din fier (arme sau unelte agricole) este
strâns legat de embargoul impus de bizantini privind comerţul cu astfel de obiecte. Se observă o concentrare a
descoperirilor de tipul depozitelor în apropierea Subcarpaţilor din zona curburii (Dragosloveni, Răstoaca, Budeşti
şi Obrejiţa, jud. Vrancea) şi în apropierea Dunării (Curcani şi Radovanu, jud. Călăraşi)85. În cea mai mare parte
depozitele au fost descoperite în afara spaţiului vreunei aşezări, excepţie făcând situaţia de la Bârlogu (jud.
Argeş)86, unde depozitul poate fi pus în legătură cu o aşezare aflată în imediata apropiere a locului descoperirii. O
situaţie incertă este legată de descoperirea depozitului de la Ploieşti-Triaj (jud. Prahova)87. Şi în acest caz este
posibil ca depozitul să fi fost descoperit în apropierea unei aşezări mai mult sau mai puţin contemporane.

În legislaţia bizantină se întâlnesc frecvent interdicţii în ceea ce priveşte comercializarea fierului, dar
mai ales a armelor şi uneltelor confecţionate din fier. Astfel, în „Bazilicalele” redactate în timpul domniei
împăratului Leon al VI-lea, între 887 şi 893, se preia o prevedere mai veche din Codul lui Iustinian
referitoare la comerţul cu „barbarii”, care printre altele interzicea comerţul cu fier (arme sau unelte, finite sau
nu). De fapt aceste prevederi privind „embargoul” asupra fierului şi a pieselor de armament reprezintă o
constantă a politicii economice a Imperiului Bizantin faţă de teritoriul aflat în „mâinile barbarilor”88.
Depozitele de unelte şi/sau arme ar fi putut căpăta la sfârşitul secolului al IX-lea şi începutul secolului al X-
lea valoare de bunuri de „prestigiu”89.

În ceea ce priveşte datarea depozitului de la Ploieşti-Triaj, piesele aflate în componenţa acestuia
aparţin tipurilor Henning E1, A1, I5, K4/5, G3b datate destul de larg în secolele VIII–X, iar unul dintre
brăzdarele de plug aparţine tipului Henning C1 (nr. 6) încadrat în intervalul secolelor V–VII. La momentul
publicării lucrării sale, în 1987, Joachim Henning, referindu-se la această descoperire, o plasează din punct
de vedere topografic la Ploieşti Sud, iar în analiza sa nu utilizează decât piesele publicate de către V.
Canarache în 195090. Ulterior A. Canache şi Fl. Curta nu includ descoperirea de la Ploieşti-Triaj în studiul
lor dedicat depozitelor de unelte şi arme apărut în anul 1994 (nici chiar în forma publicată parţial din
articolul lui V. Canarache). Aceşti doi cercetători propun datarea depozitelor de unelte şi arme aparţinând
Evului Mediu timpuriu în secolele VIII–IX, pe baza cronologiei principalelor piese aflate în componenţa
acestor depozite, precum şi pe baza informaţiilor istorice91. Având în vedere analogiile pieselor din
componenţa depozitului de la Ploieşti-Triaj, datarea acestei descoperiri în intervalul secolelor VIII–IX este
plauzibilă. Singura problemă care rămâne oarecum în suspensie este existenţa printre piesele depozitului a
unui brăzdar de plug de tip Henning C1 (nr. 6) care are o datare ceva mai timpurie. Având în vedere
condiţiile descoperirii şi modul de recuperare a inventarului (în etape), este posibil ca acesta să nu fi făcut

69 Păunescu, Renţa 2000, p. 13.
70 Zaharia 1967, p. 94.
71 Popa, Matei, Niţulescu, Renţa 2003, p. 167.
72 Corbu 1997, p. 261; Corbu 2006, p. 196.
73 Corbu 2006, p. 196.
74 Oprea, Corbu 2000, p. 62.
75 Păunescu, Renţa 2000, p. 13.
76 Zaharia 1967, p. 94.
77 Corbu 1997, p. 261.
78 Diaconu 1958, p. 544.
79 Păunescu, Renţa 1992, p. 110.
80 Oprea, Corbu 2000, p. 62.
81 Corbu 2006, p. 200.
82 Măndescu 2008, p. 98.
83 Mitrea, Preda 1959, p. 178.
84 Olteanu, Grigore, Nicolae 2007, p. 77–80.
85 Canache, Curta 1994, p. 220, Fig. 4.
86 Nania 1969, p. 117–131.
87 Nestor 1943, p. 160–161; Nestor 1944, p. 29–31.
88 Pentru problema meşterilor şi atelierelor vezi şi Ciupercă 2007–2008, p. 140–142; Ciupercă, Măgureanu 2009 p. 151–152.
89 Canache, Curta 1994, p. 195–198.
90 Henning 1987, p. 141, Nr. cat 396, p. 53: Abb. 1, Abb. 28.
91 Canache, Curta 1994, p. 179–221.
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parte din depozit şi să fie vorba de o descoperire dintr-o altă zonă a triajului CFR. Din cauza condiţiilor în
care a fost descoperit, nu avem certitudinea că au fost recuperate toate piesele componente ale acestuia. În
contextul realităţilor arheologice aparţinând ultimelor secole ale mileniului I p. Chr., depozitul de unelte de
la Ploieşti-Triaj reprezintă o descoperire importantă datorită poziţionării sale între grupul de depozite din
apropierea Dunării şi cel din zona curburii Carpaţilor.
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SOME CONSIDERATIONS REGARDING THE TOOL DEPOSIT FROM PLOIEŞTI-TRIAJ

A major category of findings consists of the tool and weapon deposits discovered in the Lower
Danube area and the Carpathian Arc. Such deposits have been so far discovered in Radovanu and Curcani,
Călăraşi county, Bârlogu, Argeş county, Budeşti, Dragosloveni, Obrejiţa and Răstoaca, Vrancea county.
They were added the one in Ploieşti-Triaj found during World War II in the CFR Ploieşti Marshalling Yard
(most of it being unpublished), which is the subject matter of this study.

This War time discovery has been referred to in the specialized literature as the Ploieşti-Triaj deposit.
Placing this finding in the proximity of important 8th–10th century settlements (Târgşoru Vechi, Şirna,
Bucov) gives it special significance. In 1942, on the occasion of the South Ploieşti railway works, six tools in
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a pit were discovered 1 m deep below the surface, under several large rocks; the context or the layer relation
between this finding and the rest of the findings in this site could not be indicated.

The inventory of the Prahova County History and Archaeology Museum hosts a number of 13 iron
farming tools included in the institution’s assets in 1980. They are part of a larger lot of findings belonging
to various eras, found in Ploieşti-Triaj within rescue excavations conducted during World War II. This lot
includes: three thin plough blades, four large plough blades, three scythes, one spade, one plough raker (?)
and a pruning hook. The 14th item is a tin ring that was not assigned a distinct inventory number as it was
recorded with one of the scythes.

Plates:
Pl. 1. Ploieşti-Triaj. 1-3 thin plough blades
Pl. 2. Ploieşti-Triaj. 1-2 large plough blades
Pl. 3. Ploieşti-Triaj. 1-2 large plough blades
Pl. 4. Ploieşti-Triaj. 1. spade; 2. pruning hook
Pl. 5. Ploieşti-Triaj. 1-2 scythes
Pl. 6. Ploieşti-Triaj. 1. plough raker; 2. scythes; 3. hand drill
Pl. 7. Distribution of tools and weapons deposits in the Lower Danube region
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