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Abstract. The interpretation of archaeological deposits by reference to geomorphological 
information is an objective which corresponds to the learning customs of Romanian 
researchers of Paleolithic era. This study brings into question a situation where 
archaeological research has been carried out in the absence of direct cooperation between 
archaeologists and geomorphologists, which has resulted an incorrect understanding of the 
genesis of sedimentary packages of the Paleolithic settlement from “Malu Dinu Buzea”. The 
information gained after the resumption of archaeological research indicates a shift of lithic 
material both, vertically and horizontally, actually due to periodic reactivation of the alluvial 
cone and the particularity of the deposit. 
 
Keywords: terrace, Paleolithic, frost riving, alluvial cone. 

 
 

1. Introducere 
Aşezarea paleolitică de la “Malu Dinu Buzea” este plasată la intrarea în 

satul Cremenea, pe latura estică a sa, pe o presupusă terasă a Buzăului, la o 
altitudine absolută de 740 m (Fig. 1). Situl a fost descoperit şi cercetat iniţial de 
Roska Márton, în campaniile din anii 1924, 1926 şi 1928. Iniţiativa sa a fost reluată 
de o echipă aflată sub coordonarea lui Constantin S. Nicolăescu-Plopşor, în anii 
1956 (secţiunile 1-7) şi 1957 (secţiunile 9-16), pentru ca Alexandru Păunescu, în 
1960 (secţiunile 17-18) şi 1961 (secţiunile 19-20), să continue acest demers. În anul 
1973, Marin Cârciumaru a prelevat din profilul secţiunii 17 probele necesare 
efectuării analizei polinice. 

Identificarea tradiţiei culturale prezente la “Malu Dinu Buzea” a suferit 
unele modificări datorate nu numai progresului cercetărilor paleolitice din spaţiu 
european, ci si modalităţii de abordare a săpăturii arheologice. Astfel, Roska Márton 
considera că este vorba de un paleolitic superior nedefint, C. S. Nicolăescu-Plopşor 
de “neolitic de început”, “aurignacian mijlociu de sfârşit”, “aurignacian pregra-
vettian”, Alexandru Păunescu de un aurignacian mijlociu, tardenoasian, pentru ca 
Alexandru Păunescu şi Marin Cârciumaru să discute de existenţa a trei etape de 
locuire, atribuite aurignacianului, gravetianului şi tardenoasianului. Intrigaţi de 
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această situaţie, a succesiunii culturale menţionate de cercetările anterioare, respec-
tiv existenţa a două sau chiar trei tradiţii culturale distincte, ce acopereau un vast 
palier cronologic, dar şi de existenţa unei situaţii inedite pentru o aşezare paleolitică 
din România din punct de vedere pedologic, anume existenţa unui sol poligonal, 
plasat la baza unei depuneri sedimentare cu materiale arheologice paleolitice, am 
considerat că este necesară reluarea cercetării arheologice. 

 
Ca urmare, din vara anului 2010, situl “ Malu Dinu Buzea” a devenit şantier 

şcoală, în vederea efectuării stagiului de practică arheologică pentru studenţi de la 
specializarea Istorie, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste, Universitatea Valahia 
din Târgovişte. Cercetarea arheologică s-a efectuat în anul 2010 în parteneriat cu 
Muzeul Carpaţilor Răsăriteni – Sfântu Gheorghe şi Complexul Muzeal Curtea Dom-
nească – Târgoviște, iar în anul 2010 doar cu instituţia din Sfântu Gheorghe (Fig. 2). 

2. Strategia de cercetare a sitului 
Din analiza rezultatelor cercetărilor anterioare am decis în anul 2010 

deschiderea unei secţiuni cu indicativul XXI, în continuarea numerotării secţiunilor 
din etapele anterioare de cercetare, cu o suprafaţă de 3 × 2 m, împărţită în şase 
carouri cu latura de un metru, în anul 2011 a secţiunii XXII cu o suprafaţă de 3 × 3 
m. Acestea au fost plasate în partea nordică a sitului, între secţiunile 8-10 (efectuate 
de C. S. Nicolăescu-Ploşor) şi 17 (efectuată de Al. Păunescu), în partea terminală a 

Fig. 1. Localizarea bazinului 
 Cremenea în sud-estul 

Depresiunii Întorsura Buzăului. 



27 
 

presupusei terase. În anul 2012 cercetarea a fost continuată prin plasarea secţiunilor 
XXIII (4 × 3 m) şi XXIV (4 × 2 m). 

Săpătura arheologică s-a realizat prin raportarea materialului la un punct 0 
unic, în vederea identificării facile a celor trei concentrări de materiale litice 
preistorice menţionate de C. S. Nicolăescu-Plopşor şi Al. Păunescu. Am decis ca 
săpătura să se execute în pase mecanice variabile, între 5 şi 10 cm, variabilitate 
condiţionată de concentrarea materialului în plan orizontal. Întregul sediment recu-
perat a fost trecut prin sită, dar cu rezultate neconcludente. Înregistrarea materialului 
arheologic s-a realizat prin raportarea la trei coordonate (x, y, z), pe carouri cu latura 
de 1 m, cu înregistrarea poziţiei pe fişă milimetrică, dar şi fotografierea acestora. 
Am optat pentru această modalitate de recuperare şi înregistrarea a materialului 
arheologic, în intenţia facilitării creării unei baze de date cu referire la repartiţia 
spaţială a artefactelor. 

 
Fig. 2. Localizarea secţiunilor în cadrul sitului “Malu Dinu Buzea”.  

3. Geomorfologia sitului “Malu Dinu Buzea” reflectată în studiile 
arheologice 

Suprafaţa cvasi-orizontală, intrată în literatura de specialitate sub denumirea 
de “Malu Dinu Buzea”, a fost considerată încă din etapa de pionierat a cercetărilor 
arheologice ca un fragment dintr-o presupusă terasă a Buzăului1, iar această ipoteza 
a fost preluată în toate studiile arheologice ulterioare2. Plasarea sa în categoria 
teraselor Buzăului a influenţat în mod direct interpretarea rezultatelor cercetărilor, 

                                                      
1 Roska, 1930, p. 96. 
2 Nicolăescu-Plopşor et alii, 1959, p. 18; Nicolăescu-Plopşor-Pop, 1959, p. 51; Cârciumaru-
Păunescu, 1970, p. 315-341; Cârciumaru, 1980, p. 174-183. 
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dar şi strategia de abordare din punctul de vedere al săpăturii arheologice. Ca o 
exemplificare în sprijinul celor afirmate, studiile consacrate nu au oferit explicaţii 
privind asocierea permanentă dintre materialele litice, ce sunt rezultatul activităţii 
umane, şi produsele predominant prezente datorate acţiunii gelifracţiei, precum şi a 
galeţilor de mici dimensiuni cu evidente urme de rulare. 

După Roska Márton “grădina lui Dinu Buzea” este plasată pe o terasă care 
“se ridică cu 5 m deasupra ultimei terase, în care s-a tăiat valea râuleţului”. Roska 
observa asociaţia dintre “produsele aurignaciene mijlocii, amestecate cu o mulţime 
de bucăţi de silex”3. 

C. S. Nicolăescu-Plopşor, acompaniat de colaboratorii săi, a reluat în anul 
1956 cercetarea arheologică în aşezarea de la “Malu Dinu Buzea”. Coordonatorul 
afirma că săpătura trebuie să se concentreze pe “terasa cuprinsă între pârâul 
Cremenea şi râul Buzău, în partea dreaptă a confluenţei”4, dar observa faptul că 
stratul inferior “îl formează aluviunile de bază, de culoare galben închis, nisipoase, 
cu granulaţie fină şi cu intercalaţii de lentile şi chiar bancuri puternice de pietrişuri, 
care nu reprezintă altceva decât luturile şi prundişurile viiturilor mai slabe sau mai 
puternice ale pârâului Cremenea, depuse în conul său de dejecţie”5. După C. S. 
Nicolăescu-Plopşor suprafaţa de la “Malu Dinu Buzea” a devenit optimă prezenţei 
umane atunci când “aluviunile conului de dejecţie fuseseră cuprinse de vegetaţie”6. 
În concluzie, chiar dacă în prima fază coordonatorul cercetărilor plasează suprafaţa 
abordată în categoria teraselor, prin descrierea depunerilor sedimentare acceptă că 
stratul inferior, de la baza profilului, a fost format prin aportul sedimentar al pârâului 
Cremenea şi este un con de dejecţie al acestuia. 

Dacă la reluarea săpăturii arheologice în anii 1960 şi 1961 arheologul Al. 
Păunescu7 nu abordează încadrarea în categoria teraselor a suprafeţei de la “Malu 
Dinu Buzea”, în anul 1975, în colaborare cu M. Cârciumaru, au fost aduse 
argumente privind acceptarea ipotezei emise de Roska. Autorii studiului afirmau că 
aşezarea “este situată pe terasa de 6 m. a Buzăului”8. Dacă C. S. Nicolăescu-Plopşor 
considera depunerea inferioară, de la baza profilului stratigrafic, ca rezultat al 
depunerilor conului de dejecţie, Al. Păunescu şi M. Cârciumaru descriu acest strat ca 
“pietrişuri de terasă”9, steril din punct de vedere arheologic. Interesant este că din 
acest strat C. S. Nicolăescu-Plopşor a recuperat „un fragment de lamă, două aşchii şi 
un nucleu microlitic”10, apariţie datorată afectării de către aluviunile conului de 
dejecţie a aşezării paleolitice cercetată de Julius Teutsch la confluenţa Cremenei cu 

                                                      
3 Roska, 1930, p. 96. 
4 Nicolăescu-Plopşor et alii, 1959, p. 18. 
5 Nicolăescu-Plopşor et alii, 1959, p. 18. 
6 Nicolăescu-Plopşor et alii, 1959, p. 19. 
7 Nicolăescu-Plopşor, 1966, p. 319-333. 
8 Cârciumaru-Păunescu, 1975, p. 328. 
9 Cârciumaru-Păunescu, 1975, p. 328. 
10 Nicolăescu-Plopşor et alii, 1959, p. 19. 
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afluentul său “Al Rău”, punct plasat în partea superioară a aşezării de la “Malu Dinu 
Buzea”11. 

4. Argumente pentru o reevaluare geomorfologică 
Ca o primă concluzie, plasarea în categoria teraselor a suprafeţei cvasiori-

zontale de la “Malu Dinu Buzea” s-a făcut fără apelarea la argumente convingătoare 
de natură geomorfologică. Tentat iniţial să accepte această ipoteză, C. S. Nicolăescu-
Plopşor, cu argumentele de natură stratigrafică, ce aveau la bază deja vasta sa expe-
rienţă de teren, demonstra că pachetul sedimentar, cel puţin în partea sa inferioară, s-a 
format în urma depunerilor sub forma unui con de dejecţie la confluenţa Cremenei 
cu Buzăul (Fig. 3). 

Dacă în studiul interdisciplinar, elaborat împreună cu M. Cârciumaru, con-
sacrat reconstituirii paleoclimatului din Depresiunea Întorsura Buzăului, arheologul 
Al. Păunescu accepta existenţa unei terase la “Malul Dinu Buzea”, a revenit ulterior 
şi a acceptat în parte ipoteza emisă de C. S. Nicolăescu-Plopşor. Chiar dacă utili-
zează în continuarea formula deja consacrată în literatura de specialitate, anume 
“terasa de la Malu Dinu Buzea”12, atunci când abordează situaţia stratigrafică des-
crie stratul inferior, considerat anterior ca “pietrişuri de terasă”, ca rezultat depune-
rilor pârâului Cremenea “în conul lor de dejecţie”. Compoziţia acestei depuneri 
sedimentare este de “nisip cu granulaţie fină şi cu intercalaţii de lentile şi chiar 
bancuri puternice de pietrişuri”13, ceea ce corespunde cu descrierea stratigrafică 
oferită de C. S. Nicolăescu-Plopşor (Fig. 4). 

De precizat că studiile ulterioare anului 1975, respectiv M. Cârciumaru şi 
Al. Păunescu, au trecut cu vederea concluziile geomorfologului Nicolae Băcăinţan, 
cel care preciza în articolul “Terasele din bazinul superior al Buzăului”, că „începu-
turile populării acestei depresiuni intramontane se pierd în preistorie, în conul de 
dejecţie al Cremenei, comuna Sita Buzăului, au fost descoperite materiale 
paleolitice din pleistocenul tânăr”14. După Băcăinţan, terasa a II-a a Buzăului are o 
altitudine relativă de 5-6 m, altitudine ce corespunde teoretic şi cu aceea a punctului 
“Malu Dinu Buzea”, dar “Extensiunea sa maximă este întâlnită până la Vama Buză-
ului (300-500 m lărgime, 5 km lungime) şi Buzăiel (200-250 m lărgime, aproape 3 
km lungime), aceste localităţi fiind construite pe fragmentele respective. Sub forma 
unor fâşii înguste (50-100 m lăţime, 1-2 km lungime), terasa a II-a apare şi amonte 
de aceste localităţi. Ea are elementele bine conturate şi este puţin fragmentată. În 
mod obişnuit spre ţâţână este acoperită cu materiale coluvio-proluviale (în special 
la Vama Buzăului). Pe podul terasei se distinge o cuvertură de materiale superfi-
ciale fine, cu grosime redusă (în medie 0,3-0,8 m), alcătuită din luturi care, de cele 
mai multe ori, conţin pietriş la suprafaţă. Depozitul de terasă propriu-zis se carac-
terizează printr-un conţinut ridicat de elemente mari chiar în partea superioară. 

                                                      
11 Nicolăescu-Plopşor et alii, 1959, p. 19. 
12 Păunescu, 2001, p. 359. 
13 Păunescu, 2001, p. 359. 
14 Băcăinţan, 1975, p. 123. 
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Fig. 4. Profilele stratigrafice desenate de C. S. Nicolăescu-Plopşor şi I. Pop (1959) şi  

Al. Păunescu (1966) 

Fig. 3. Harta geomorfologică generală a bazinului Cremenea.  
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Astfel, în zona magazinului universal de la Vama Buzăului (aproximativ 2 km avale 
de confluenţa cu Dălghiul), la 1 m adâncime, conţinutul de bolovani este de 25-35%. 
Grosimea acestui depozit depăşeşte 4-5 m, aşa cum reiese din analiza deschiderilor 
şi a forajelor existente, care nu l-au străpuns total”15. 

Studiul lui N. Băcăinţan remarcă asocierea terasă-localităţi, precum şi exis-
tenţa în depunerea stratigrafică inferioară a conţinutului mare de bolovani, argument 
indubitabil în plasarea acestor suprafeţe în categoria teraselor. La “Malu Dinu Buzea” 
cercetarea arheologică nu a confirmat prezenţa acestui substrat, doar un depozit cu 
nisip cu granulaţie fină şi cu intercalaţii de lentile şi chiar bancuri puternice de pie-
trişuri ce se datorează depunerilor Cremenei. Şi absenţa construcţiilor pe suprafaţa 
de la “Malu Dinu Buzea”, în momentul începerii primei săpături arheologice iniţiată 
de Roska, în anul 1924, poate fi un argument în sensul dorit de noi. Cvasi-orizonta-
litatea aşezării se datorează periodicelor lucrări agricole, pentru că în perioada sa de 
formare, chiar şi în momentul locuirii paleolitice, avea o înclinare accentuată pe axa 
sud vest – nord est, perpendicular pe talvegul Buzăului, dar şi cu consistenţă diferită 
în grosimea stratelor pe axa nord vest – sud est. 

Informaţia arheologică acumulată după reluarea cercetării în situl de la “Malu 
Dinu Buzea” indică o deplasare a materialului litic atât pe verticală cât şi pe orizon-
tală. Chiar dacă informaţia arheologică la care apelăm provine din campaniile din 
anii 2010 şi 2011, concluziile sunt sugestive. Din secţiunea XXI au fost recuperate 
120 de piese prelucrate şi 122 de fragmente rezultate în urma procesului de gelifrac-
ţie, precum şi galeţi cu dimensiuni variabile din gresie, iar din secţiunea XXII 83 de 
piese prelucrate, 157 produse gelive şi 58 de galeţi. La o primă observaţie se cons-
tată asociaţia în plan orizontal a utilajelor litice cu produse gelive şi galeţi, dar şi 
absenţa unei discontinuităţi a repartiţiei acestora în plan orizontal, fapt ce nu confirmă 
existenţa în suprafeţele cercetate a mai multor nivele ocupaţionale separate de cezuri 
stratigrafice. Lamele şi lamelele sunt caracterizate de un microlitism evident, reali-
tate ce indică apartenenţa tradiţia culturale de la “Malu Dinu Buzea” la o etapa târzie 
a paleoliticului superior. Prezenţa pe verticală a materialului litic până la adâncimea 
de 1 m, se datorează existenţei la baza nivelului gălbui - lutos, în care se constată 
concentrarea materialului litic prelucrat şi a produselor gelive, a unui sol poligonal, 
evidenţă remarcată şi de cercetările anterioare16 (Fig. 5). 

Absenţa unei colaborări directe între arheologi şi geomorfologi a avut drept 
consecinţă o înţelegere eronată a genezei pachetelor sedimentare din punctul “Malu 
Dinu Buzea”. De altfel, definirea termenului de terasă presupune două componente: 
prima morfologică (aspectul orizontal) şi cea de-a doua genetică (o fostă luncă). 
După V. Velcea şi M. Costea: “Terasele sunt forme de relief bine definite în cadrul 
culoarului de vale, situate în continuarea albiei majore, care fac racordul cu ver-
sanţii de vale. Ele au aspectul unor trepte diferenţiate altimetric. Terasele eviden-
ţiază în structura lor roca de bază, orizontul de aluviuni, depozite loessoide, soluri 

                                                      
15 Băcăinţan, 1975, p. 125. 
16 Cosac et alii, 2012, p. 254-255. 
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fosile şi soluri actuale”17, după M. Ielenicz “Terasele sunt trepte în lungul văilor la 
altitudini relative faţă de albie ce variază între 4-5 m şi 180 m (frecvent până la 90-
100 m) care la origine au fost lunci, rămânând suspendate în urma adâncirii în ele a 
râurilor”18, iar după C. Brânduş, A. Gozavu, V. Efros şi V. Chiriţă terasa este o 
“formă de relief cu aspect de treaptă, extinsă în lungul unei văi, ţărm marin sau 
lacustru. Ea provine dintr-o veche albie majoră, rămasă suspendată prin adâncirea 
râului, sau printr-o platformă de abraziune în urma coborârii nivelului apelor marine 
sau lacustre”19. 

 
Fig. 5. Profil stratigrafic în situl “Malu Dinu Buzea”: A – Textura (nisip, praf, argilă);  

B – Orizonturile genetice de sol conform SRTS; C – Variaţia PH-ului; D – Variaţia 
culorilor pe profil în sistem Munsell; E – concentraţia pieselor şi gelifractelor pe profil.  

Prin raportarea la definiţiile enunţate, suprafaţa cvasi-orizontală din punctul 
“Malul Dinu Buzea”, considerată în literatura de specialitate drept “terasă”, nu se 
încadrează acestora din câteva motive relativ uşor de identificat: 

- lipsa orizontalităţii – uşor de identificat la suprafaţă. Se observă că partea 
axială a văii Cremenea este supraînălţată şi altitudinea coboară radiar către extremi-
tăţi. Acelaşi lucru se observă şi în înclinarea stratelor de nisipuri de la adâncimea de 
150 – 200 cm. 

- prezenţa unei false frunţi de terasă, în partea terminală a conului de dejec-
ţie, rezultată în urma subminării acestuia de către Buzău (Fig. 6). 

- lipsa pietrişului de terasă propriu-zis. În baza depozitelor de loess şi a solu-
lui poligonal există doar un depozit stratificat de nisipuri de diferite granulometrii şi 
fragmente de rocă parţial rulate şi frecvent sparte de gelifracţie (Fig. 7). 

- prezenţa pârâului Cremenea cu o lungime de aproximativ 3,7 km pe o dife-
renţă de nivel de 350 m duce la o pantă medie de aproximativ 10% ceea ce arată 
potenţialul erozional puternic al acestei văi şi capacitatea mare de transport a sedi-
mentelor. 

 

                                                      
17 Velcea-Costea, 2006, p. 229. 
18 Ielenicz , 2004, p. 128. 
19 Brânduş et alii, 1999, p. 292. 
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Fig. 6. Influenţa modificărilor albiei Buzăului asupra morfologiei actuale a  

sitului de la “Malu Dinu Buzea”. 

 
Fig. 7. Înclinarea lentilelor de nisipuri din baza secţiunii XXII – 2011  

demonstrează sedimentarea în regim torenţial. 
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