


 




   


       


     
     







 






 



 



    








  

   
     












 

   



         

 
             
               

  


          

               
  
             
              




 
 

                
 

           

            
         
            


 






  











  



   





             






   
 




  
 





       









      





 





  


          

  



   

 


  
         




 






   



  
 








    



 









 












 




    
 

  

 





 



   



 
 
      





 























 
 

 

 



       
 






 






















 



  
     

            






 







   

 



  
  





 
 
 
 
 
 
 
 









 

       









         














 
  






  

 
   

     



      
      

   

 
 
 


 
  
  






 





 
  

 



 



       

 
  

          
        






 

 
 























  

 
   

   

  
   
  
  
     

  


   

 
   


  
  

    

   

 
  


  

       


    

   






   


 

 

  

    
 


            
 


  
 



 
   

    
 

   

     
  

   

    
    


  

 
  
 


  


  

 










 

          







   

 









    
 

  

            
  


             
 


   


 
 


  


 


 


   





Figura 1. Plan de încadrare în zonă cu localizarea terenului proprietate Cristina Gallay
pe suprafa�a sitului Vlădiceasca, punctul , satul Vlădiceasca,La Merii Barbului

comuna Snagov, judeţul Ilfov.





Figura 2  Planul săpăturii din anul 2012 în situl Vlădiceasca La Merii Barbului, str. C..
C. Nottara, nr. 5, proprietate Cristina Gallay.





Planşa I ă�și ceramică din epoca bronzului, cultura Tei, descoperită în Gr  4.. Fusaiol





Planşa II. Ceramică din epoca bronzului, cultura Tei: 5-7 din Gr 4; 8 din Gr 6.





Planşa III. Ceramică din epoca bronzului, cultura Tei: 9, 12-14 din Gr 4; 10 din Gr 1;

11 din Gr 6.





Planşa IV. Ceramică din epoca bronzului, cultura Tei, descoperită în Gr 4.





Planşa V. Ceramică geto-dacică modelată cu mâna: 17-18  20 din Gr 3; 19 din Gr 5.,





Planşa VI  Ceramică geto-dacică modelată cu mâna.: 21-24  din Gr 3; 25-26 din B 1;.

27 din Gr 5.





Planşa VII  Ceramică geto-dacică din Gr 3, modelată cu mâna..





Planşa VIII  Ceramică geto-dacică modelată cu mâna: 35-38 din Gr 3; 39 din B 1..





Planşa IX  Ceramică geto-dacică din Gr 3, modelată cu mâna..





Planşa X  Ceramică geto-dacică din Gr 3, modelată cu mâna..





Planşa XI  Ceramică geto-dacică din pastă fină, modelată la roată: 46-48, 50 din Gr 3;.

49 din stratul cultural.





Planşa XII  Ceramică geto-dacică din pastă fină modelată la roată: 51-53, 55 din Gr 3;. ,

54 din Gr 5.





Planşa XIII  Materiale găsite în umplutura Gr 1 (56-59); 60 foto cu Gr 1 (cultura Tei)..





Planşa XIV  Ceramică din Gr 4 (61-62); 63 foto cu Gr 6 (cultura Tei)..





Planşa XV  Fragmente de vase din Gr 4 (cultura Tei)..





Planşa XVI  Fragment de vatră (69); 70-72 bucăţi de pământ ars din Gr 5..





Planşa XVII  Fragmente de borcane din Gr 3..





Planşa XVIII  Fragmente de borcane din Gr 3..





Planşa XIX  Fragmente de vase din Gr 3..


