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ANGVSTIA 17-18, 2014, Studii şi cercetări de Arheologie, pag. 11-66 

Cu privire la sistemele de fortificaţii din Transilvania şi
Banat din perioada neoliticului şi a Epocii cuprului 

(Gornea, Parţa, Iclod, Fundătura)
Partea I: fortificaţiile neolitice

Cuvinte cheie:  Neolitic, Epoca cuprului, Transilvania, Banat, fortificaţii 
Key words: Neolithic, Copper Age, Transylvania, Banat, fortifications 

About some Neolithic and Copper Age Fortifications System in Transylvania an Banat 
(Gornea, Parţa, Iclod, Fundătura). First part:  Neolithic Fortifications

ABSTRACT
Our interest for Romanian Neolithic fortifications is older, over 20 years. In the last time we have written several syn-

thesis on this subject. In older literature, functionality of such ditches was as a protection against wild animals, in newer
literature is mentioned also attack, but never speak about fortification systems.

The earliest ditches are mentioned in PPN in Anatolia, then in the Balkans, in Greece, at Sesklo level, considered as
defensive ditches, used for or drainage or surrounding the sacred areas.

Magnetic prospecting bring new and important data that restructures our thinking about Neolithic defensive systems.
We have to mention some recent magnetic prospection made by different teams: H. Becker-W. Schier at Uivar,

Corneşti etc.; Carsten Mischka in several sites in Transylvania and Moldova; Dorel Micle and Liviu Măruia at Ţaga, Sibiu,
Turdaş, Ruginoasa, Scânteia; Joseph Moravec and Dan Ciobotaru at Dudeştii Vechi (Starčevo-Criş culture), Andrei
Asăndulesei in some Cucuteni sites (Fulgeriş, Brăteşti, Chicera etc.). All these, have given new impetus and stimulate
research.

Developped Neolithic is representd by several cultures in the area of our interest here: Vinča (SW), Zau (center-N-
NW), Pişcolt (NW).

First prospection in Transylvania area was made at Cluj (1983-1988), using a proton magnetometer; prospection with
Gama Ray was used in others sites such as Iclod, Parţa, Teremia, Tureni etc. (tumulus). Unfortunatly, quality was very
weak and have been obtained only general information (with manual graphs, using 1m grid).  

First fortifications in Romanian prehistory are related with Balkano-Anatholian Chalcolithic (CBA), being proved in
Vinča A level, at Gornea, Miercurea Sibiului, Liubcova (Vinča A or C?). These communities influence the late Starčevo-
Criş IIIB-IVA ones (Spiraloid, Polichromy), at Cârcea (excavations M. Nica), Dudeştii Vechi (excavations Ciobotaru,
Lazarovici; prospecting with Ciobotaru and Moravec in 2004), Schela Cladovei, at Ostrovu Golu.

As a result of "Vinča C shock” (Turdaş – Gradac, Vinča C1, Foeni group), fortifications are noted at Chişodu, Foeni,
Gornea (a ditch with two levels of functioning), Cârcea (fortifcations during Polichromy, Dudeşti, Dudeşti – Vinča). We
have noticed here some details, as well as some analogies for those related with the Tiszapolgár.

At Vinča C level, at Chişoda Veche, it is a ditch (6.8 m width), with a "V" profile,  and in Turdaş culture, at Orăştie
(excavations S. A. Luca, in 1996-2001), have been discovered ditches and palisades. At Tărtăria, in B2 level (Turdaş
culture), a ditch is mentioned.

For Banat culture (with three main evolution phases and several sub phases), have been established three local
groups: Parţa, Bucovăţ and Matejski Brod (Central Serbian Banat; old terminology Potiska srb., at Brukner). At Parţa, for-
tifications are present in several levels: during phases 7b-7c a defensive ditch is surrounding the center of the settle-
ment, as well as sanctuaries. In level 6, was a dwelling with floor, named Deer House (room A): the rubble of the south
wall was covering the defensive ditch of level 7. In levels 6-5a, fortifications system was very complex, involving: 4 dit-
ches, 4-5 palisades on the Nothern side of the site: other 2 palisades on the Southern side (excavations here have not
been extended). In the main area and in the South, are palisades of Tiszapolgár culture.

A massive clay wall or remains of a burnt clay palisade is related with Late Neolithic level of  Bucovăţ group, the
maximum development in the Bucovăţ phase IIa.

At Zau, the cultural layer is 3.5 m. In level IIIA (5050 - 4950 cal. BC), was built a double palisade. We have identi-
fied two rows of pillars and between them was beaten clay. Palisade does not burn, it was abandoned. On top of it, was
raised house 8 (IIIC phase), in which early Foeni imports are noted (C14 dates, 5070-4930 cal. BC).

At Iclod, on an area of 7-10 ha, have been discovered several fortification systems. These features were put in evi-
dence through archaeological excavations and high quality magnetic prospecting, last made by a team of prof. J. Müller
leaded by Carsten Mischka. Defensive system is related with joined houses, their functionality being for vigil and
defense.

Gheorghe LAZAROVICI
Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu

ghlazarovici@gmail.com
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Observaţiile noastre asupra sistemelor de
fortificare vin de la cercetările făcute de-a
lungul anilor în staţiunile sus menţionate. De
asemenea, facem referiri la cercetările recen-
te ale colegilor noştri, rezultate ale ultimelor
prospectări, în special ale colegilor germani
(Becker – Schier1, Mischka – Müller2,fig. 8),
extinse mai apoi la colegii români de la
Timişoara (Micle-Măruia3), Iaşi (Asăndulesei –
Ursulescu4), ca urmare a dotărilor recente. 

Preocupări au fost şi mai de timpuriu, din
partea unor echipe de la Cluj-Napoca, pentru
neolitic, dar şi pentru alte perioade, coordo-
nate de Vasile V. Morariu şi alţii5. Aparatura
veche şi lipsa unor soft–uri specializate de

prelucrare moderne, au făcut ca acestea să
fie limitate, dar au dezvoltat interesul pentru
problematică, fiind preocupări şi încercări la
Alba Iulia şi altele6.

Din neoliticul timpuriu, cultura Starčevo-
Criş, sunt puţine descoperiri (fig. 1). În spa-
ţiul de care ne ocupăm sunt cunoscute mai
multe civilizaţii în perioada neoliticului dezvol-
tat7: culturile Vinča, Banatului, Dudeşti,
Dudeşti-Vinča, Zau (fig. 2). 

Din neolitic şi din perioada de trecere la
Epoca Cuprului sunt numeroase descoperiri
de aşezări fortificate (fig. 4)8.

12

GHEORGHE LAZAROVICI

A similar architecture, including also palisades, was noticed at Fundătura, site located 5 km far from Iclod.  
Also at Ţaga (excavations Gh. Lazarovici, Zoia Maxim), located in Transylvanian Plain, at the middle of the distance

between Iclod and Zau, is a quite similar fortification prouved by archaeological excavations as well as magnetic pros-
pection (Carsten Mischka, Dorel Micle). This site is partially destroid by a national road, as well as different buildings,
gas pipelines, cables and electrical networks, therefore we are obliged to present it on different sections. The generally
reconstruction is in work, but still many questions remain. Now is under investigation a large door, with a wooden struc-
ture (reveal by excavations and magnetic prospecting).

In the last part we will present some clay tablets from Turdaş and Slatino, that we suspect on them is invoked
divine protection of the fortifications (?!).

Figura 1 / Figure 1
Cultura Starčevo-Criş, fortificaţii /

Starčevo-Criş culture, fortifications.

Figura 2 / Figure 2
Civilizaţiile neolitice din Banat şi Transilvania /

Neolithic civilizations from Banat and Transylvania. 

Figura 3 / Figure 3
Fortificaţii din neoliticul dezvoltat /

Fortifications from developed Neolithic.

Figura 4 / Figure 4
Fortificaţii din Epoca Cuprului /
Fortifications from Copper Age.
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Opinii privind împrejmuirile neolitice
În literatura veche sunt interpretate de

obicei ca şi întărituri împotriva animalelor
sălbatice, împrejmuiri din lemn sau simple
împrejmuiri (Fl. Marinescu, E. Comşa, etc.)9.
Săpăturile noastre şi ale altor colegi au arătat
că erau adevărate sisteme de apărare, cu
instalaţii (foişoare, bastioane) şi măsuri de
apărare strategică (porţi cu bastioane, foişoa-
re de supraveghere)10 şi uneori valuri11, con-
firmate de altfel de cercetări din zonele înve-
cinate12. În opinia noastră, sunt adevărate
sisteme, concepute, realizate, întreţinute,
reparate sau completate.

Este foarte posibil şi probabil să fie staţiuni
fortificate şi mai timpurii, deoarece există
informaţii că, în sud, sunt fortificaţii încă de la
orizontul monocrom şi mai târziu13, sau tur-
nuri de apărare şi supraveghere14, precum
cele de la Sesklo şi Dimini15.

Cea mai timpurie fortificaţie din România
pare să fie de la Dudeştii Vechi, pentru care

avem şi date C1416. La Dudeştii Vechi –
Movila lui Deciov, în urma prospectărilor elec-
trice şi a sondajelor, a fost semnalat un şanţ
şi poate palisade (fig. 5)17. 

După forma prospectărilor, are o formă
circulară. Având în interior diferite grupări
(fig. 5), staţiunea era mai de mult cunoscută
şi datează din SC II-IV18.

Fortificaţiile din CBA
Prin noţiunea de CBA, înţelegem o nouă

migraţie, cu efecte în regiunea balcano – ana-
toliană. Pentru zonele noastre ne-am ocupat
uneori de acest proces19. Mai precizăm că
multe din migraţii sunt legate de sursele de
sare20.

Comunităţile din CBA, din regiunea carpa-
to-dunăreană, caută sursele de sare ca şi în
perioada cea mai timpurie a neolitizării (fig.
6)21. Apariţia sistemelor de fortificare este
determinată de nevoi similare, de apărare
contra comunităţilor externe. 

La nivel Vinča A, apar şi în alte zone în
Linienbandkeramik (Bicke-Galagonias22),
foarte probabil ca rezultat al aceloraşi nevoi
de apărare. Primele fortificaţii apar în regiu-
nea carpato-dunăreană în timpul culturii
Starčevo-Criş, începând din fazele II.

Vinča A
În zonele de care ne ocupăm, apar la

Gornea şi Liubcova23. La Gornea24 apar din
faza A1 (pentru cronologie, vezi fig. 30),
deoarece complexele (în acest caz, bordeie-
le) apar doar în interiorul şanţului iar ulterior
locuirea se extinde în afara acestui şanţ (fig.
7a). 

După profilul stratigrafic, are o fază de
reparaţii, ce se petrece înainte de etapa
Vinča A2 - SC IVA (fig. 7). Mai observăm că
şanţul de apărare avea panta interioară mai
abruptă (fig. 7c). 

Fundul rotunjit al şanţului indică o folosire
îndelungată, şi uneori rotunjimea este deter-
minată de circulaţia apei în pante. 

La Liubcova şi Chişoda25 apar şanţuri, care
pot fi din etapa Vinča C (sigur pentru
Chişoda). La Miercurea Sibiului, începând din
etapa Vinča A, sunt şanţuri şi palisade (fig.
8). Săpăturile efectuate de echipele lui Sabin
Adrian Luca26 au confirmat doar existenţa
şanţurilor din neoliticul timpuriu sau Vinča A
şi a unei palisade, aducând noi şi importante
detalii privind palisada (fig. 9-10).

În urma prospectărilor şi a unui sondaj,
s-a verificat traseul unor şanţuri de apărare

13
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Figura 5 / Figure 5
Dudeştii Vechi – Movila lui Deciov după Jozsa A. /
Dudeştii Vechi – Deciov’s Mound, after Jozsa A.

Figura 6 / Figure 6
Miercurea Sibiului

1. pârâu cu sare; 2. Băi; 3. situri neolitice /
1. Salty stream; 2. Baths; 3. Neolithic sites. 
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Figura 7 abc / Figure 7 abc
Gornea

a. planuri, b. detaliu, c. profilul şanţului /
a. plans, b. detail, c. section through the ditch.

Figura 7d / Figure 7d
Gornea

şanţul Vinča A tăiat de morminte medievale /
Vinča A ditch, cut through by medieval graves. 

c

a b

d
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care formează un adevărat sistem. Desigur,
trebuie avute unele rezerve, dar sistemul nu
este unic, asemenea situaţii sunt întâlnite la
Parţa, Uivar, Iclod, Ţaga şi altele (vezi mai jos).

Palisada, cercetată pe o lungime de peste
20 m, se leagă de o etapă ceva mai târzie
Vinča A/B1, împrejmuind o serie de locuinţe
de mari dimensiuni cu podeaua din pietre27. 

15
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Figura 8 / Figure 8
Prospecţiuni realizate de Mischka C. /

Prospections made by Mischka C.

Figura 9 / Figure 9
Miercurea Sibiului – Pietriş

trasee de şanţuri şi palisade /
trails from ditches and palisades.

Figura 10 / Figure 10
Miercurea Sibiului – Pietriş

a. palisada 1; b. Reconstituirea palisadei realizată de Lazarovici Gh. /
a. 1st palisade; b. Graphic reconstruction of the palisade made by Lazarovici Gh. 

a b
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Palisada este formată dintr-un şir de stâlpi,
cum de altfel se întâlneşte în numeroase sta-
ţiuni (mai jos Iclod Ţaga, Uivar ş.a.). Datele
sunt mai evidente atunci când au fost făcute
săpături în suprafaţă.

Balta Sărată (fig. 11)
Săpăturile noastre (1973-

1975) au arătat că, din
punct de vedere stratigrafic,
există o diferenţă, locuirea
Vinča A era mai restrânsă
decât Vinča B, iar la nivel
Vinča C locuirea se mută
spre sud. Prospecţiunile lui
Dorel Micle, situate pe tra-
seul drumului, au evidenţiat
mai multe şanţuri, înspre
capăt, la limita locuirii Vinča
B, iar în prospectări apare
un complex adânc, care în
săpătură avea aspect de

şanţ dar şi curs de apă, având rol de împrej-
muire28. Este singura situaţie de acest fel,
favorizată de pârâul din zonă, alimentat de
mai multe izvoare. Săpăturile de salvare nu
au fost încă publicate29.

16
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Figura 10 cd / Figure 10 cd
Miercurea Sibiului – Pustia

Prospecţiuni magnetometrice / Magnetometric prospections. 

Figura 11 / Figure 11
Caransebeş-Balta Sărată
a. localizarea siturilor; b.

prospecţunile; c. săpăturile /
a. sites location; b. prospection; c.

excavations.

c d

a b

c
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Late Starčevo-Criş IIIB-IVA (Spiraloid,
Plolichromy)

Tot la Miercurea Sibiului, în punctul Pustia,
în urma prospectărilor lui C. Mischka sunt
semnalate o serie de structuri de mari dimen-
siuni, poate palisade interioare.

Cârcea – Viaduct 
La Cârcea – Viaduct (fig. 12-13), sunt

locuiri din Policromie (mai multe orizonturi) şi
din etapa Dudeşti – Vinča30. Şanţurile (mai
multe) sunt în funcţie vreme îndelungată.
Unul din şanţuri rămâne deschis până în
vremea culturii Dudeşti - Vinča, când se con-

struiesc în marginea lui cuptoare de ars cera-
mica31 (fig. 12). Datele C14 (fig. 13) proveni-
te din nivelurile de Policromie şi Dudeşti Vinča
arată sincronisme cu Starčevo-Criş IIIB-IVA,
marcând policromia timpurie şi evoluată.

Pentru cuptoare sunt datele târzii de la
Cârcea, care arată începutul sintezei Dudeşti-
Vinča, sinteză care se petrece în Starčevo-
Criş IV în Oltenia; cultura Dudeşti se naşte tot
acum (fig. 2).

Pentru aşezările fortificate din Banat sus
menţionate, există date C14 şi materiale tim-
purii începând din SC IIA în IVA (fig. 14), la
Dudeştii Vechi: a nu se face confuzie între

17
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Figura 11d / Figure 11d
Caransebeş-Balta Sărată – Câmpul lui Poşta

Săpăturile pe traseul şoselei naţionale / Excavations on the national road trail.

Figura 12 / Figure 12
Cârcea - Viaduct

Planul şanţului / Plan of the ditch. 

d
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Figura 13 / Figure 13
Cârcea - Viaduct

Planul şanţului cu cuptoare / The level with the ditch and ovens. 

Figura 14 / Figure 14
Cronologie relativă şi absolută pentru România / Relative and absolute chronology for Romania. 
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Dudeştii Vechi, localitate în Banat,  şi situl
Dudeşti (numele eponimic), care este în
Câmpia Română. 

La Ostrovu Golu au fost cercetate şi dez-
velite mai multe şanţuri şi palisade32, având la
bază săpăturile conduse de P. Roman33.
Studiul planurilor publicate, a carnetelor de
şantier, ne-a permis relevarea unor detalii
(fig. 15-16).

Din planuri şi profile, rezultă existenţa a
minim două sisteme de apărare. În funcţie de
poziţia suprafeţelor, în secţiunile X au fost
semnalate şi gropi de la palisade. Fortificaţiile
ţin de primele două etape, din  SC IIIB, fiind
acoperite de locuinţe din etapele SC IVA. Din
acestea rezultă că primele fortificaţii sunt

construite odată cu CBA34. 
Palisadele au fost mai greu de identificat,

fiind vorba de structura solului cu nisip. Doar
unde au fost cercetate suprafeţe  sau secţiuni
paralele mai largi au putut fi mai uşor de
identificate.

Fortificaţii au fost semnalate şi la Schela
Cladovei35, şi foarte probabil mai sunt şi
altele. În neoliticul dezvoltat, arhitectura sis-
temelor de fortificare se diversifică. 

După cum am văzut sus, în prima etapă a
CBA apar şanţuri şi palisade. Din neoliticul
dezvoltat avem adevărate sisteme. Se ridică
alte şanţuri, unele sunt abandonate, altele
sunt reparate sau se adaugă noi elemente de
apărare. Într-un studiu recent, am dezvoltat
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Figura 15 / Figure 15
Ostrovu Golu

Planuri, profile cu şanţuri şi palisade / Plans and sections with ditches and palisades. 
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unele din aceste sisteme complementare for-
tificaţiilor36.

Deşi sunt multe staţiuni, în foarte puţine au
fost făcute cercetări ample, mai ales la mar-
ginea staţiunii, dar în mai puţine locuri au fost
făcute prospecţiuni.

Cultura Banatului
Parţa (fig. 16-19)
În malul Timişului era vizibil mijlocul şanţu-

rilor în „V” şi unul dublu, mai închise la culoa-
re, fiind desenate înainte de cercetările noas-
tre de către Fr. Resch37. 

Cel mai vechi sistem de apărare, cercetat
de noi în 200938, înconjura zona centrală, for-
mată dintr-un şanţ de mari dimensiuni,
adânc. Sistemul de apărare este ridicat în
nivelele Parţa 7b (fig. 18).  

În pantele şanţului, pe ambele laturi, au
fost preparate mai multe gropi adânci de
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Figura 17 / Figure 17
Parţa

Prima fortificaţie, şanţul văzut spre vest şi est / First fortification, the ditch. Western and eastern sight.

Figura 16 / Figure 16
Parţa 

Prima fortificaţie / First fortification. 
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peste 50 cm, de la un podeţ care permitea
accesul pe direcţia intrării în Sanctuarul 1. Din
păcate, a rămas o zonă necercetată între cer-
cetările anterioare din zona centrală şi sanc-
tuare şi săpăturile de salvare de pe malul
Timişului, zonă în care ar putea fi locul unei
palisade.

Şanţul este delimitat pe
baza prospecţiunilor geo-mag-
netice realizate de Vasile V.
Morariu (figura 18b)39.

Săpăturile noastre în malul
Timişului au arătat existenţa
unui alt sistem de apărare, mai
complex, cu cel puţin două
etape de refaceri şi goliri ale
şanţurilor. 

În nivelurile Parţa 6, siste-
mul de fortificare interior este
abandonat (fig. 16-18). Nu
ştim dacă sistemul mare exista
la acea vreme, dar noul sistem
este în funcţie pe durata eta-
pelor Parţa 6-5.

Abia în ultima etapă de
locuire în telul 1, după „şocul
Vinča C”40, sistemul de fortifi-
care este abandonat41, peste
şanţuri se fac unele colibe cu
puţine structuri de chirpici.

De altfel, pe marginea unor
vechi cursuri de râu, aşezarea
se extinde în vremea fazei
Vinča C (apar idolii perforaţi,
caracteristici perioadei), dar
ceramica are trăsăturile culturii
Banatului, în vreme ce în telul
2, comunităţile nou venite
Vinča C (cu o stratigrafie de
peste 1 m) şi apoi o locuire
(Foeni, tot de cca. 1 m) au
caracteristicile specifice celor
două grupe.

Nevoia unor sisteme de
apărare şi activităţi război-
nice

Sistemul de fortificare are
peste 30 m lungime, ceea ce
oferă posibilitatea protejării
aşezării de incendiere prin tri-
miterea focului prin torţe, de
către duşmani, peste sistemul
de apărare. Când vorbim de
duşmani, ne referim la starea
de război între comunităţile

neolitice din zonă sau din altă parte, ne gân-
dim la cele marcate de noi sub termenul de
„şocul” Vinča C, deoarece am constatat pre-
zenţa a numeroase bile de praştie de mari
dimensiuni, folositoare doar la apărare nu şi
la vânătoare. În unele fortificaţii apar morţi cu
lovituri în craniu42.
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Figura 18 / Figure 18
Parţa

a. Traseul şanţului; b. suprafaţa prospectată de V. V. Morariu (loturile C1, C2, C3)
/ a. The ditch trail; b. surface prospected by V.V Morariu (C1, C2, C3 cassettes).

Figura 19a / Figure 19a
Parţa, sistemul de apărare / Parţa, defense system 

Fotografie la un an după săpături / Photographed one year after excavations.
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La Parţa, au fost găsite bile mari de praştie
nearse sau în curs de ardere în cuptoare, bile
de praştie în poduri de case sau la intrarea în
case, bile puse în sanctuar la „sfinţit”, între
pereţii dărâmăturilor, s-au folosit la spargerea
unor altare şi obiecte de cult, toate sunt în
opinia noastră legate de o activitate „război-
nică”. O situaţie similară am semnalat la
Bucovăţ (bile de praştie între dărâmături43),
doar că acolo bilele de praştie erau de dimen-
siuni mai mici (deci nu se războiau cu cei de
la Parţa!).

Acestea justifică necesitatea unui aseme-
nea sistem de apărare. O activitate războini-

că a distrus locuinţele
din primul nivel de fortifi-
care din zona centrală,
deoarece în şanţul de
apărare au fost aruncate
resturi de la locuinţe
incendiate (chirpici,
cenuşă) dar şi resturi
menajere. Peste şanţ nu
se ridică construcţii, dar
în marginea lui este ridi-
cată o construcţie care
avea şi un caracter cul-
tic, numită de noi „Casa
Cerbului”, după capul
unui cerb descoperit într-
un nivel târziu44. Într-o
fază mai veche a acestei
construcţii, într-o încăpe-
re de lângă fostul şanţ şi
podeţ, a fost descoperit
un altar cu un cap de
taur din lut nears45.

Nevoia unor sisteme
de apărare nu este doar
la Parţa, o observăm şi în
alte staţiuni din această
perioadă, precum la Uivar,
Bucovăţ şi, ceva mai târzii,
la Chişoda (vezi mai jos).

Detalii despre sis-
temul de la Parţa

Săpăturile efectuate în
malul Timişului indicau
direcţia şanţurilor de
apărare. Există o serie de
detalii mai deosebite la
Parţa, în nivelele Parţa 6-
5, faţă de alte zone.

Prospectările de mag-
netometrie făcute de

către Dorel Micle şi Liviu Măruia, la Parţa, au
confirmat existenţa sistemului de fortificare şi
în zona de vest a staţiunii.

Sistemul de fortificare a fost amplasat în
marginea unor vechi cursuri de râu. Din
imaginile din satelit (fig. 20), se poate obser-
va existenţa unor canale care făceau legătura
între cursurile de râu şi sistemele de apărare.
Aceste legături sunt realizate în partea latera-
lă, pentru ca apele mari să nu intre forţat în
şanţuri.

Umplerea şanţurilor de apărare cu apă era
frecventă şi permanentă, deoarece în peste
40% din adâncime era umplere cu lut şi scoici
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Figura 19b / Figure 19b
Parţa

Sistemul de apărare: profile, planuri  / Defense system: sections, plans.

Figura 20 / Figure 20
Parţa 

Traseele şanţurilor presupuse pe baza săpăturilor din mal (sus, fig. 19)  / Trails of the
possible ditches, presumed considering the excavation of the shore (up in fig. 19).
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de râu (cu ambele cochilii) ceea ce arată că
trăiau în acele şanţuri de apărare. Uneori,
şanţurile erau secate, formându-se un strat
negru cu resturi de vegetaţie. Reparaţiile şi
refacerile şanţurilor nu respectă întotdeauna
traseul vechi, ceea ce ne-a permis studiul
umplerilor.

Pe baza rezultatelor săpăturilor din zona de
vest (fig. 19), am trasat peste prospectări
(fig. 21a) posibile trasee (fig. 21b), ceea ce

se apropie de aprecieri mai vechi (fig. 20).
Sistemul de apărare a fost cercetat pe o

mare lungime în zona de nord (30m), şi o sin-
gură palisadă în zona de sud, formată din
stâlpi de mari dimensiuni (fig. 22). În vecină-
tate, cea mai apropiată construcţie în interior
se afla la peste 30-35 m. În zona respectivă,
malul era în pantă, locul fiind potrivit pentru
animale.
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Figura 21 / Figure 21
Parţa

Prospectările Micle-Măruia în zona de vest şi reconstituirile traseelor sistemului de apărare /
Prospection by Micle-Măruia in the western part and reconstructions of the trails of defense system.

Figura 22 / Figure 22
Parţa

Palisada interioară din zona de sud / The inner palisade from the southern area.

Figura 23 / Figure 23
Parţa

Jumătatea de nord a staţiunii cu sistemul de fortificare de pe malul Timişului /
The northern half of the settlement with the fortification system from the Timiş river shore. 
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Două gropi din
spatele palisadei
puteau ţine de
un turn de lemn,
de supraveghere.

Sistemul de
apărare, pe o
lăţime de 30 m
(fig. 22), este
format din 4 şan-
ţuri şi 4 palisade.
Şanţul 1 este
asociat cu o pali-
sadă situată chiar
pe marginea lui
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Figura 24 / Figure 24
Parţa. O posibilă reconstituire (după Cosmin Suciu) / 
Parţa. A possible reconstruction (after Cosmin Suciu).

Figura 25 / Figure 25 
Parţa

Bile de praştie / Sling balls. 

Figura 26 / Figure 26
a. Parţa, zona de nord; b. grupări de bile de praştie; c. detaliu de la şanţurile 3 şi 4 /
a. Parţa, northern area; b. sling balls grouped; c. detail image with ditches 3 and 4.
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(fig. 19b), ceea ce se întâlneşte şi la Uivar
unde locuirea începe în aceeaşi vreme, cu o
arhitectură a locuinţelor similară (vezi mai
jos). Şanţul 2, cel mai adânc, are spre exte-

rior (nord) o palisadă şi
spre interior (către şan-
ţul 1) o serie de gropi,
cu stâlpi puşi în sistem
de arici (hedgehog). 

Şanţurile exterioare
(S3, S4) sunt largi, au
umplerea gălbuie, pe
alocuri neagră, cu urme
de vegetaţie. Palisadele
interioare, dispuse la
distanţe de 6-8 m, per-
mit realizarea unor cer-
curi succesive de apă-
rare. Unele palisade
sunt plasate între şan-
ţurile de apărare (fig.
24, 26-27).

Cea mai interesantă
palisadă este Palisada
3, care a fost acoperită
cu un strat de lut ce
pornea din fundaţie, cu
rostul de a o feri de
incendiere46. Ea avea în
spate un „drum de
rond”, sistem întâlnit
mai târziu la Ţaga (vezi
mai jos, fig. 41, 49c,
62-64). 

O reconstituire, puţin
idealizată, a colegului
Suciu Cosmin, ne arată
posibilităţi de protejare
cu spini a unui sistem
de fortificare complex,
temă asupra căreia tre-
buie să reflectăm. Între
şanţurile 2 şi 3-4, se
aflau urmele unei pali-
sade săpată într-un
şănţuleţ, similar celui
din marginea şanţului
1. Situaţia războinică
este marcată nu doar
de masivitatea sistemu-
lui de apărare, dar şi de
numeroasele bile de
praştie folosite de apă-
rători. În două dintre
locuinţele de la margi-
nea staţiunii erau la

îndemnă peste 15 bile de praştie de mari
dimensiuni (fig. 26)

Palisadele sunt formate prin săparea unor
şănţuleţe, în care erau înfipţi stâlpi în poziţie
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Figura 27a / Figure 27a
Parţa. Sistemul de fortificare văzut din sud şi reconstituirea palisadei /

Parţa. Fortification system seen from the south and palisade reconstruction.

Figure 27b / Figure 27b
Parţa. Sistemul de nord, vedere spre centrul staţiunii /

Parţa. Northern system, sight from the centre of settlement.
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verticală. Aceştia au distanţe
mai mari de 1,5 - 2,2 m între
ei, stâlpii de dimensiuni mai
mari permiţând fixarea cu
ajutorul unor pari orizontali,
ce măresc rigiditatea gardu-
lui. De altfel, avem din
perioade moderne exemple
de forturi militare (fig. 65)
care rezistau chiar la armele
de foc uşoare, dar mai ales
fereau de loviturile directe de
săgeţi şi a altor obiecte arun-
cate (bile de praştie, pietre
etc.)

În alte staţiuni ale culturii
Banatului, din ceea ce s-a
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Figura 28 / Figure 28
Bucovăţ 

Palisadă din nivel II / Palisade from 2nd level.

Figura 29 ab / Figure 29 ab
Uivar. Prospecţiunile (a) şi reconstituirea (b) sistemelor de fortificare / 

Uivar. Prospections (a) and reconstruction (b) of fortification.

Figura 29c / Figure 29c
Uivar 

Reconstituirea fortificaţiei realizată de Schier / Fortification reconstruction made by Schier. 
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publicat până acum avem puţine informaţii
despre alte sisteme. 

Bucovăţ-Cremeniş
La Bucovăţ, în nivelul de maximă dezvol-

tare, a fost semnalată o palisadă de lut cu
structură de lemn. Palisada a fost ridicată

după ce în nivelul
Bucovăţ I locuirea
este distrusă în
urma unui incendiu,
dar acolo, între
dărâmături, au fost
semnalate nume-
roase bile de pra-
ştie, de dimensiuni
mai mici decât cele
de la Parţa. Deci, o
„diversiune” între
cele două comuni-
tăţi nu era posibilă,
dar prezenţa lor
explică nevoia ridi-
cării unei fortificaţii,
prin care s-a res-
trâns suprafaţa aşe-
zării47. 

Uivar
Locuirea de la

Uivar începe în vre-
mea fazei II a cultu-
rii Banatului. Pros-
pectările de la Uivar,
dar mai ales săpătu-
rile de control sau
de suprafaţă, cu
dezvelirea unor
intrări, şi reconsti-
tuirile făcute, au
determinat pe mulţi
cercetători să urme-
ze exemplul şi să
cerceteze şi să inter-
preteze datele oferi-
te de săpături şi
prospectări.

Rezultatele sunt
uimitoare şi au
determinat un real
progres în cerceta-
re. Ele au fost publi-
cate cu numeroase
detalii, ţinând cont
de obiectele desco-
perite în vecinătate.

Cultura Zau
Din acestea, observăm că cele din CBA,

respectiv Vinča A, sunt între 5.350 – 5.250
CAL BC. Anterior, s-a folosit termenul „com-
plexul Lumea Nouă, Cluj-Cheile Turzii, Lumea
Nouă – Iclod (CCTLNI)“ şi altele48. Fortificaţiile
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Figura 30 / Figure 30
Cronologia culturilor Vinča, Banatului, Zau şi raportul cu fostul grup Iclod /

Chronology of Vinča, Banat and Zau cultures and the relation with former Iclod Group.
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de la Iclod sunt între 5.000 – 4.700 CAL BC.
Descoperirile de la Uivar încep după 5.050 CAL
BC, contemporane cu începuturile şocului Vin-
ča C, respectiv Turdaş I, Uivar I ş.a. (fig. 30).

Iclod
Prospectările vechi, făcute de V. V. Morariu

şi colegi ai săi49, mai puţin performante, au
determinat cercetarea unor suprafeţe mari
care au confirmat sistemele de fortificare.

Din loturile analizate,
se poate observa un tra-
seu al şanţului de apăra-
re (fig. 30 albastru)  cu
maxime constând din:
bordeie (fig. 30 culoarea
roşie), aglomerări de
ceramică, oase, chirpici şi
numeroase fragmente
ceramice. Mai apar în
prospectări maxime care
corespund unor bordeie
prefeudale adânci, de
cca. 1 m, precum şi
unele complexe neolitice
(B37, B38). 

Prospectările din
2007-2010, ale lui C.
Mischka de la Kiel50, au
confirmat rezultatele
săpăturilor, dar au adus
şi date noi, mai comple-
xe, au permis reinterpre-
tarea datelor rezultate
din săpături, corectarea
unor impresii, dar au
relevat şi existenţa unui
complex sistem de fortifi-
care, pe care parţial îl
intuiam.

Coroborând datele arheologice, stratigra-
fia, materialele din şanţuri, complexele tăiate
de şanţuri sau situaţiile arheologice, când
complexe sau morminte suprapun elemente
de fortificaţie (şanţuri, palisade ş.a.), am
stabilit câteva succesiuni ale elementelor de
fortificare. 

Datele C14 referitoare la cultura Zau şi,
indirect, la cele de la Iclod şi Ţaga, plasează
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Figura 31 cd / Figure 31 cd
Iclod. c,d - Zona arheologică / Iclod. c,d - Archaeological area.

Figura 31 ab / Figure 31 ab
Iclod. a,b - Prospectările lui V. V. Morariu şi rezultatele /

Iclod. a,b - Prospections made by V. V. Morariu and the results.
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fenomenele între 5.500-
4.500 CAL BC (fig. 30).

Zona arheologică, de
peste 15 hectare,
cuprinde sistemul de
fortificare  şi cimitirul
din zona A (fig. 31). Ea
cuprinde o parte din
lunca şi terasa mijlocie
a râului Someşul Mic.
Prospecţiunile s-au
orientat spre acoperirea
zonei arheologice, deşi
poate că mai trebuiau
prospectate şi alte
zone, cum ar fi la nord
de Cimitirul A, între
fermă şi calea ferată.

Săpăturile de la
Iclod, dintr-o anume
perioadă, au semnalat
existenţa unui şanţ şi a
patru palisade, două
interioare mai mici, una
asociată cu şanţul de
apărare şi una exterioa-
ră, cea care ne-a pus
probleme (fig. 32). 

În urma prospectări-
lor, unele interpretări
au fost confirmate,
altele au fost infirmate,
de aceea, credem că
este necesar să reve-
nim asupra planurilor în
raport de prospectări,
cercetări, observaţii şi
materialul arheologic.

Prima fortificaţie este
formată dintr-un şanţ,
ale cărui intrări au fost
surprinse (fig. 33) în
S5251 şi S6052. Materi-
alul arheologic bogat din
S52, arată că cea mai
timpurie ceramică a cul-
turii Zau descoperită în
staţiune aparţine de
faza Zau IIB/IIC53.

Şanţului de apărare îi
corespundea / continua
o palisadă (fig. 33, P1,
marcaj maro).

Cea de a doua fortifi-
caţie (fig. 33, marcaje
cu verde), e cea mai
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Figura 32 / Figure 32
Iclod

Planul săpăturilor şi interpretărilor până în anul 2005 /
Excavations plans and interpretations until 2005.

Figura 33 / Figure 33
Iclod. 

Planul săpăturilor şi interpretărilor după prospectările lui Carsten Mischka (interpretarea
lui Gh. Lazarovici) / Excavations plans and interpretations after Carsten Mischka

prospections (interpretation by Gh. Lazarovici).
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intens săpată de noi, iar în urma prospectări-
lor putem corecta o opinie mai veche, în care
asociam fortificaţia I-a cu cea de a II-a (în fig.
32, în sectorul D). La acea vreme, consideram
că poarta din sector D (fig. 32), de fapt poar-
ta D1 (door 1, maro prima fază a fortificaţiilor
de la Iclod, din S40) ţine de şanţul şi palisada
P2 (fig. 33, P2, marcaj albastru deschis). 

A treia şi a patra fortificaţie erau formate

dintr-un şanţ dublu (poarta
tip 12 şi 12a -  anexele), ce
avea din loc în loc, peste
şanţuri, construcţii, puncte
de trecere apărate ori
poduri (fig. 33-34). Modelul
pare deosebit pentru regiu-
nile noastre, dar există ase-
menea descoperiri în
Europa centrală în acele
Kre i sg rabenan lagen54.
Observăm că, mai toate
locuinţele erau aranjate
radial, în exteriorul şanţului
dublu. În exteriorul şirului
de locuinţe puse pe două
rânduri, posibil cu şanţ, se
observă existenţa unor
gropi mai mari, iar din loc în
loc, urmele unuia sau mai
multor şiruri de palisade
(una în NV, 2-4 în NE), aşa
cum apar în marcările făcu-
te de Carsten Mischka (fig.
23b).

Prospectările din jumăta-
tea de sud ridică unele pro-
bleme de interpretare uşor

diferite de cea din nord. Urmărind urmele
lăsate de prospectări, se observă că aici are
loc o suprapunere a incintelor 3 şi 4, de unde
rezultă că  fortificaţia a treia şi a patra sunt
din etape diferite. 

Analizând câteva detalii din prospectările
lui Mischka privind cea de a patra fortificaţie
(fig. 34), am completat cu galben unele posi-
bile trasee de palisade sau şanţuri (fig. 36). 
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Figura 34 / Figure 34
Iclod

a. zona de nord fortificaţia şanţ dublu; b.  marcări de Carsten Mischka /
a. northern area with double ditch fortification; b. marking by Carsten Mischka.

Figura 35 / Figure 35
Iclod

Prospecţiuni magnetometrice /Magnetometric prospections.

a b
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Foarte probabil, fortifi-
caţia a treia s-a suprapus
peste a patra. Fără săpă-
turi, este greu de precizat
exact. Am marcat unele
posibile trasee, precum şi
unele posibile intrări.
Forma şanţului dublu ne
aminteşte de fortificaţiile
de tip rondel de la Gősek
sau Bârca (fig. 37). La
Iclod şi Bârca par să fie
patru intrări, nu trei, dar
alteori sunt şapte.

Asupra intrărilor vom
reveni mai jos. Cu toate
acestea, credem că este
necesar să insistăm asu-
pra imaginii de la Bârca,
unde intrarea pare să fie
în formă de „Y”.
Fortificaţia este înconju-
rată de un şanţ şi un val
mai mare. 

Fortificaţia de la Bârca
ar putea fi din Epoca
Cuprului, din vremea cul-
turii Sălcuţa. Asocierea ei
cu o fortificaţie mai mare
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Figura 37a / Figure 37a
Gősek 

După Harding A., N.Venclova, 2006 / After Harding A., N.Venclova, 2006.

Figura 36 / Figure 36
Iclod

Fortificaţia a patra (galben); vezi şi fig. 34b mov /
The fourth fortification (yellow); see also fig. 34b with purple.
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are analogii la Künzing55. În neoliticul din
Europa centrală, există numeroase alte ase-
menea situaţii ca cele de la Iclod, cu şanţuri
duble, dacă ar fi să le ilustrăm doar pe cele
de le Kunzing şi Svodín, dar există şi alte
numeroase situaţii56.

La Iclod, în vecinătatea şanţului, apar
aranjamente de locuinţe pe direcţia unei
intrări din vremea fortificaţiei a treia (fig. 36).
Acestea sunt pe traseul a două-trei alinieri de
palisade (nu prea clare în prospectări), unele
cu gropi de stâlp de mari dimensiuni, altele cu

şanţ pentru stâlpi sau şan-
ţuri. 

După prospectări, a fost
aleasă o zonă pentru verifi-
carea rezultatelor, pe un
complex de mari dimen-
siuni (fig. 36, detalii, şi fig.
38). Săpăturile au confir-
mat exactitatea prospectă-
rilor, mai ales atunci când
nu sunt mari aglomerări de
chirpici, care deranjează
vecinătăţile. Nu se pot
observa gropi de stâlpi (fig.
38e), şanţuri de fundaţie
(fig. 38d) sau alte detalii.

Cu prilejul unor săpături
de salvare57, au fost
suprinse două şanţuri care
erau la mare adâncime (fig.
33, cu mov, pe Strasse),
dar pe care prospectările
nu le-au detectat, fiind un
strat gros de humus negru

şi un strat brun, de peste 1 m, fără aglome-
rări de materiale ceramice, oase sau pietre,
cum apar la şanţurile abandonate.

Cu toate aceste neajunsuri, prospectările
au adus informaţii şi date privind traseul,
numărul de şanţuri, orientarea unor locuinţe,
intrări. Şanţul fortificaţiei este în formă de „V”
sau spre tip pâlnie (vezi mai jos), ajungînd la
peste 3 m adâncime de la suprafaţa solului,
cum au cele mai multe şanţuri de la Iclod,
acolo unde nu au fost eroziuni. 

Foarte probabil, şanţul continuă, pe alocuri

32

GHEORGHE LAZAROVICI

Figura 37b / Figure 37b
Bârca, Oltenia

După inf. Juraj Pavúk / After informations from Juraj Pavúk.

Figura 38 / Figure 38 
a. Kunzing (după Petrasch 1990, 486, Abb. 15); b. Svodín (după Vera Pavukova) / 
a. Kunzing (after Petrasch 1990, 486, Abb. 15); b Svodín (after Vera Pavukova).

a b
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fiind unele semnale de la prospecţiuni.

Ţaga
Din cercetările noastre şi ale colegei

Zoia Maxim, la Ţaga a fost identificat
un complex sistem de fortificaţii (şan-
ţuri, palisade, palisade duble, foişoare-
bastion). Prospectările lui Carsten
Mischka şi Dorel Micle, precum şi
reconstituirile traseelor precizate de
aceştia, au fost completate cu informa-
ţii ale noastre (fig. 40). 

Staţiunea de la Ţaga se află în peri-
metrul unor staţii de gaz metan, din
care motive sunt numeroase conducte,
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Figura 39 / Figure 39
Iclod

a,b,c,d,e - Sondaj de verificare (vezi fig. 36 detalii); 
f. Şanţul fortificaţiei a patra (după Z. Maxim) / 

a,b,c,d,e - Checkout sounding excavation (see also 
fig. 36 for details); f. The ditch of fourth fortification

(after Z. Maxim).

a

b

c

d e

f
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cabluri care îngreunează prospectările şi cer-
cetările. 

Dar acestea, şi ridicarea unor noi instalaţii,
a oferit prilejul unor scurte săpături de salva-
re sau observaţii arheologice, din păcate fără
fonduri speciale în acest sens. 

Fără a intra în prea multe detalii, sunt
necesare unele precizări privind rezultatele
cercetărilor de la Ţaga. La Poarta de est, afla-
tă în curs de cercetare, au fost sesizate o
serie de detalii deosebite, ce necesită a fi pe
scurt menţionate (fig. 45-46).

În deschiderea porţii a fost semnalat un
bastion, cu baza din structuri de pietre, îngro-
pate adânc în pământ, cca. 1,6m (acum este
la -1m, dar au fost eroziuni de peste 0,60-
0,80m), pe care erau aşezaţi trunchiuri de
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Figura 39 / Figure 39
Ţaga

a. Zona de est, şanţ şi palisade; b. Prospecţiuni şi
reconstituiri de trasee de şanţuri - vedere dinspre est /

a. Eastern area, ditch and palisades; b. Prospections and
reconstructions of the ditches trails; eastern sight. a

b

a

Figura 41a / Figure 41a
Ţaga. 

Zona de nord-vest (şanţ = ditch) / Northwestern area (ditch).
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Figura 41/ Figure 41
Ţaga

Zona de sud / Southern area.

Figura 42 / Figure 42
Ţaga. Zona de nord, profilul şanţurilor 1-3: 1 eroziune; 2 humus; 3 sol A; 4 sol B; 5 sol C

Ţaga. Northern area, section of ditches 1-3: 1 erosion; 2 humus; 3 soil A; 4 soil B; 5 soil C.

Figura 43 / Figure 43
Ţaga

Zona de nord, şanţul 1 / Northern area, ditch 1. 

Figura 44 / Figure 44
Ţaga

Zona de nord, palisadele 2-3 / Northern area, palisades 2 and 3..
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copaci pentru structura
bastionului porţii. Este
încă dificil, în acest sta-
diu, o reconstrucţie
completă, dar detaliile
permit unele reconsti-
tuiri parţiale (fig. 47). 

Tot la poartă, se pot
observa două şanţuri,
unul de la palisadele
duble sau şanţuri mai
mici, care se regăsesc
în tipul de poartă P14b,
cu analogii la Rašovice,
iar şanţul exterior la
Nĕmičičky58.

De altfel, la această
vreme apar bastioane
de piatră la Provadia59,
dar şi la Ţaga, turnuri
de veghe la porţi sau în
lungul fortificaţiei, pe
fortificaţie sau în afara
ei (vezi şi mai jos)60.

În interior, dintr-o
perioadă timpurie (sub
locuinţe din nivel Ţaga
II), era şi o palisadă
dreptunghiulară (fig.
40, marcaj galben)61.

Zau de Câmpie
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Figura 45 / Figure 45
Ţaga. Localizarea şi prospecţiunile în zona porţii de est /

Ţaga. Location and prospections in the eastern gate area. 

Figura 46a / Figure 46a
Ţaga

Plasarea ultimelor secţiuni în zona porţii /
The plan of the last trenches in the gate area.
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Figura 46b / Figure 46b
Ţaga

Poarta de est - colaj cu unul din sectoarele cercetate
(vezi şi fig. 10) foto Z. Maxim /

Eastern gate – collated image with one of the researched
zone (see also fig. 10) photo by Z. Maxim. 

Figura 47 / Figure 47
Ţaga

Blocuri din gresii grezoase din vecinătate folosite ca bază
pentru stâlpii bastionului porţii /

Blocks of sandstones from nearby area used as base for
the poles of the gates’ bastion. 

Figura 48a / Figure 48a
Ţaga

Palisada timpurie / Early palisade. 
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Figura 48b / Figure 48b
Ţaga

Palisada timpurie, detaliu / Early palisade, detail.

Figura 49 / Figure 49
Zau. Cultura Zau IIIA

a. profil; b. plan; c. reconstituirea sistemului de palisadă cu pământ /
a. section; b. plan; c. reconstruction of the earth palisade system. a

a

b c
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Figura 50 / Figure 50
Parţa

Palisade din cultura Tiszapolgàr, Epoca Cuprului / Palisades with Tiszapolgàr culture, Copper Age.

Figura 51 / Figure 51
Fundătura

Prospectările după Carsten Mischka; detalii de la unele construcţii mari /
Prospections after Carsten Mischka; details from some large buildings. 
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La Zau a fost cercetată, în nivelul Zau IIIA
(fig. 26), o palisadă, care este scoasă din
funcţie (distrusă) după venirea în zonă a unor

comunităţi din cultura Turdaş şi grupul Foeni,
cultura Petreşti62 (fig. 49a). Palisada avea o
structură dublă de pari/stâlpi de lemn, între
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Figura 52 / Figure 52 
a. Neoliticul târziu – Epoca timpurie a Cuprului; b. fortificaţia de la Halmeu Vamă; c. Turdaş /

a. Late Neolithic-Early Copper Age; b. The fortification from Halmeu Vamă; c. Turdaş.

a

b
c
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care era pământ bătut (fig. 49b)63. 
În vecinătate, erau gropi de stâlpi, pe baza

cărora am reconstituit o platformă de supra-

veghere şi de luptă (fig. 49c). Modelul de
reconstituire este dintr-o civilizaţie anterioară
ca dată, din Italia, de la Trasano (6.950 -

6.600 ±150)64.
Palisade cu două rânduri

de stâlpi există, dar nu au
umplere de pământ.
Acelea, credem noi, aveau
drum de rond.

Palisadă dreaptă mai
este şi la Turdaş (mai jos).
La Parţa, am săpat o ase-
menea palisadă din cultura
Tiszapolgàr (fig. 50)65. 

Fundătura
Este situată tot pe Valea

Someşului Mic, la cca. 7 km
amonte de Iclod, pe terasa
mijlocie a Someşului mic,
într-o staţiune a culturii Zau
(fostul grup Iclod I), în care
au fost descoperite impor-
turi Precucuteni I ce permit
o sincronizare cu cultura
Turdaş66. Această staţiune
a fost prospectată în 2010,
de către Carsten Mischka
(fig. 51)67.
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Figura 53 / Figure 53
Orăştie

a. Planul săpăturilor (după Luca
– Pinter 2001); b. detaliu / 

Excavations plans (after Luca –
Pinter 2001); b. detail.a

b
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Marile fortificaţii, dar şi locuinţele mari de
la Iclod, şi mai ales Fundătura, au corespon-
denţe în arhitectura din regiunea Dunării
mijlocii. Asemenea construcţii mari erau
cunoscute în Centrul Europei, în Austria,
Germania, Slovacia, Cehia, dar ele apar tot
mai numeroase în regiunea carpato-pannoni-
că. Asemenea fortificaţii mari, locuinţe cu
structuri de pari cum sunt cele de la Turdaş,
Foeni, Gomolava, Parţa – Tell II68, apar şi în
Ungaria, la Szàrfőldi-Átaljáró69, la Polgàr,

Harpàly, Gorzsa ş.a.70, toate la începutul
Epocii Cuprului. 

Sus, am amintit adesea de rolul jucat de
migraţiile petrecute la finele neoliticului mijlo-
ciu, care determină apariţia civilizaţiilor eneo-
litice sau din Epoca Cuprului. Primul „şoc”,
cultura Turdaş (fig. 3), se dezvoltă în sudul
munţilor metaliferi (munţii Apuseni bogaţi în
aur şi cupru), siturile fiind la gura unor râuri
sau culmi ce duc în munţi, pe drumurile de
acces naturale.
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Figura 54 / Figure 54
Orăştie

Profile pe sistemul de fortificare / Sections through the fortification system.

Figura 55 / Figure 55
Turdaş - La Luncă

a,b. Prospecţiuni după Mischka C.; c. Prospecţiuni după Micle D. (cu prelucrările noastre)/
a,b. Prospections after Mischka C.; c. Prospections after Micle D. (with our processing).

a

b c
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Figura 56 / Figure 56
Turdaş

Poarta de sud (prelucrări Gh. Lazarovici) / Southern gate (processing Gh. Lazarovici).

Figura 58 / Figure 58
Tărtăria

Secţiunea H, şanţ / Trench H, ditch.

Figura 57 / Figure 57
Turdaş

Sector C, structura 28 şi palisadele / Sector C, structure 28 and palisades.
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Datele C14 (fig. 30) sunt între 5.050 –
4.600 CAL BC71. Şanţul 1 (fig. 53) este orien-
tat E-V şi are o formă patrulateră, formă
caracteristică neoliticului târziu şi, uneori,
Epocii Cuprului (vezi sus Iclod, Ţaga, Parţa,
Zau ş.a.), dar nu este singura formă a neoliti-
cului târziu.

Pe acel şanţ, apare o construcţie situată
peste el, ceea ce ar putea marca un turn sau
o locuinţă de supraveghere (fig. 53a, mai ales
b). Corespondent al şanţului 1 ar putea fi o
palisadă de la capătul de sud al S9 (fig. 53a).
Din profilul stratigrafic, şanţul 1 are două faze
de refaceri (fig. 53b), locuinţa fiind ridicată,
după observaţiile de pe profil, în etapa a doua
de locuire de acolo.

Alte două şanţuri, în unghi faţă de şanţul
1, ar putea marca o altă perioadă de fortifi-
care din îndelungata locuire de aici (după
datele C14, ar fi de cca. 400 de ani). 

Prima fortificaţie include unele bordeie.
Bordeiul 4 este tăiat de şanţurile 2-3 ale pali-
sadei (fig. 54, S14). În secţiunea 12, este un
alt şanţ şi o palisadă, situată la 6 m interior.
Din secţiunile 8 şi 12 se poate observa că

şanţurile au mai multe perioade de refaceri,
sau au fost mai multe şanţuri sau şanţuri de
palisade. 

Prospecţiunile din 2008, 2010 ale lui
Carsten Miska72 şi Dorel Micle cu echipele lor
(fig. 21), dar mai ales marile săpături de sal-
vare conduse de către Luca Sabin Adrian cu
echipele sale73, la care am participat şi noi,
având un sector împreună cu alţi colegi
(Florian Dumitrescu, Cosmin Suciu, Căstăian
ş.a., fig. 57), au cercetat un complex sistem
de fortificare cu şanţuri, palisade, porţi,
bastioane. Unele completări la prospecţiunile
lui D. Micle ne aparţin (fig. 55c, verde; fig
56), fiind susceptibile de a fi modificate în
viitor, la publicări complete.

Turdaş
În sectorul de care ne-am ocupat (sector

C), la sud de palisade, am cercetat o mare
locuinţă dintr-o perioadă târzie.

Sistemul de palisade şi şanţuri este foarte
complex. În zona de est sunt 3 şanţuri şi
patru-cinci palisade (din diferite perioade). Se
observă, la unele, că la construire se sapă un
şanţ, în care sunt introduşi stâlpi. Uneori,
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Figura 59 / Figure 59
Chişoda Veche

Şanţ de apărare (după O. Radu 1979) / Defense ditch (after O. Radu 1979). 
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stâlpii sunt pe două rînduri, permiţând fixarea
gardului şi a structurilor orizontale şi vertica-
le ale palisadei. O intrare a fost sesizată pe
latura de est, alta pe latura de sud (fig. 56).
La capetele şanţurilor şi palisadelor, în zona
porţilor, se construiesc bastioane mai înalte
decât palisadele, cu rostul de a proteja şi
supraveghea intrarea. Foarte probabil, mai
sunt asemenea foişoare şi bastioane şi de-a
lungul laturilor, cum am întâlnit la Ţaga (sus,
fig. 47-47).

Tărtăria
În săpăturile sale din 196174, Nicolae

Vlassa semnala un şanţ, foarte probabil, care
înconjoară, într-o etapă târzie Vinča B2 (ditch
1, fig. 58), care este refăcut la un orizont în
care în strat apar materiale turdăşene (ditch
2)75.  Distrugerea şi refacea ar fi puse pe
seama mişcărilor legate de „şocul Vinča C”
(Turdaş – Vinča C1 – Foeni), deoarece în zonă
sunt semnalate toate aceste trei fenomene.
Direcţia şanţului este pe traseul curbei de
nivel +224m. Sperăm ca cercetările noi să
aducă noi observaţii76.

Chişoda Veche 
La acelaşi nivel cronologic, ţinând de pri-

mul nivel de locuire (Vinča C), găsim în săpă-
turile lui O. Radu, publicate, un şanţ de apă-
rare la Chişoda77. 

După Fl. Draşovean, şanţul cobora pînă la
-3m, având o deschidere de cca. 6,8m la
gură, fiind în formă de „V”, cu fundul rotunjit,
situat în partea de N şi NE a tellului. Dar, din
profilul publicat de O. Radu, este posibil ca o
groapă de stâlp, după poziţia sa oblică, să fie
palisadă. În groapă sunt resturi de chirpici, de
unde rezervele noastre, în zonă fiind şi o
locuinţă semiadâncită (fig. 59, prelucrarea
noastră). 

ÎN LOC DE CONCLUZII
Nu considerăm necesar a preciza unele

concluzii, deoarece multe din datele noastre
se bazează pe prospectări. Nu am insistat în
mod deosebit asupra fotografiilor aeriene,
care sunt de asemenea concludente. 

Fortificarea aşezărilor este realizată inten-
ţionat. Acolo unde au fost cercetări pe supra-
feţe extinse şi s-a urmărit sistemul de fortifi-
care în mod special, efectuându-se săpături
de control dar, mai ales în ultima perioadă,
prospectări, rezultatele sunt deosebite. Prin
aceste prospectări, combinate cu sondaje de
verificare sau dezvelirea unor suprafeţe, se

poate observa nu doar existenţa unor fortifi-
caţii, dar şi anumite concepţii, a unor cunoş-
tinţe şi a unor experienţe de apărare.  

Pe baza experienţelor dobândite de noi la
Iclod, Ţaga şi Parţa, putem analiza cu o mai
mare siguranţă aceste sisteme. Încă din
neoliticul timpuriu, mai toate aşezările princi-
pale (aşezări cu locuire îndelungată, cu mai
multe nivele) erau împrejmuite cu şanţ şi pali-
sadă. La Ostrovu Golu se poate observa exis-
tenţa a două şanţuri cu palisade. 

Începând cu neoliticul dezvoltat, arhitec-
tura fortificaţiilor şi aşezărilor se schimbă.
Aceste schimbări sunt determinate de mişcă-
rile etnoculturale determinate de factori natu-
rali, în special de perioadele reci (fig. 60).
Factorii naturali au fost cei care au determinat
dezvoltarea sau involuţia unor civilizaţii. 

Avem o perioadă de încălzire după 6.200
î.e.n. (fig. 60, cu mov sunt redate perioadele
reci), după graficele lui Daim şi Neugebau-
rer78, ceea ce a dus la apariţia unui climat
potrivit în prima etapă pentru păstori (migra-
ţia I-a), şi mai apoi pentru primii agricultori
(migraţia II-a)79, şi coincide cu începutul unor
perioade uscate în Anatolia şi sudul Europei,
ceea ce a dus sau a favorizat migraţiile sudice
(prima migraţie, legată de orizontul Mono-
crom/Fühkeramik din Grecia - în special
Thessalia şi Macedonia). În perioada de maxi-
mă înflorire a culturii Starčevo-Criş (etapa
IIB-IIIA), au loc difuziuni în spaţiul balcanic şi
evoluţii locale greu de analizat fără baze de
date pe complexe, nu pe „nivele”, „orizonturi”
sau „faze”, care sunt noţiuni vagi. Acele difu-
ziuni corespund tot primei perioade reci din
neoliticul dezvoltat. În această vreme apar
staţiunile mari, cu mai multe nivele, cu siste-
me de fortificaţii, definite cu noţiunea de
„tell”; corect sau nu, este o altă problemă.
Dar acea perioadă rece determină apariţia
unor locuinţe cu structuri de lemn lipite cu lut
(pentru a asigura contra vântului şi curenţilor
din sezonul rece), a fortificaţiilor cu şanţuri şi
a palisadelor. 

Perioada de încălzire din jurul 5.600 –
5.500 CAL BC, determină noi migraţii sudice
(balcano-anatoliene), definite de noi, pentru
bazinul carpato-dunărean (civilizaţiile Vinča şi
Policromia), prin termenul de Chalcoliticul
Balcano – Anatolian (CBA). În sudul balcani-
lor sunt alte procese şi fenomene.  

În zonele de care ne ocupăm sunt trei mari
civilizaţii, care sunt definite de noi prin neoli-
ticul dezvoltat, deoarece încep la finele neoli-
ticului timpuriu, preluând unele elemente, şi
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dăinuiesc până la începutul Epocii Cuprului.
Perioada de trecere am definit-o prin terme-
nul „şocul Vinča C”, deoarece în Serbia sunt
grupe (Gradacka, Vinča – Pločnik I), iar pen-
tru zonele noastre le-am definit mai sus.
După noi, doar acea perioadă ar putea fi defi-

nită prin eneolitic, deoarece civilizaţiile care
se nasc în etapele lor de evoluţie prelucrează
cuprul şi apoi aurul. În acest fel, civilizaţii pre-
cum Cucuteni, Petreşti - primele etape, ar
ţine de eneolitic, iar fazele dezvoltate de
Epoca Cuprului.   
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Figura 60 / Figure 60
Influenţa factorilor climatici şi migraţiile / The influence of climatic factors and three migrations.
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O altă perioadă rece se insta-
lează după 5.200 şi ţine până la
5.150 CAL BC, vreme în care la
Parţa, în cultura Banatului, se ridi-
că locuinţe cu etaj80, cu structuri
de lemn lipite cu argilă, la fel ca şi
în alte staţiuni Vinča din Banat şi
Transilvania81. 

În neoliticul dezvoltat, mai sus
definit, fortificaţiile neolitice for-
mează adevărate sisteme, după
cum am văzut mai sus. Aceasta
este perioada de maximă înflorire
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Figura 61 / Figure 61
a Frecvenţa în raport de dimensiunile şanţurilor de apărare; b,c. şanţurile de la Ruginoasa /

The frequency considering the dimensions of the defense ditches; b,c. The ditches from Ruginoasa. 

Figura 62 / Figure 62
Ţaga-Casa Centea
Palisadă dublă /

Double palissade. 

a

b c
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a neoliticului dezvoltat, sub toate
aspectele (producţie de unelte, arhi-
tectură, producţia şi calitatea cerami-
cii), dar şi în viaţa spirituală: apar
sanctuare monumentale comunitare
(Parţa, Zorlenţ ş.a.).

După această perioadă rece, odată
cu încălzirea vremii, au loc noi migra-
ţii sudice, iar în Transilvania şi Banat
se ridică impunătoarele sisteme de
fortificaţii de la Parţa, Uivar, Iclod,
Ţaga. Acum au loc difuziuni şi migra-
ţii în zona centrală a Dunării, care se
resimt până în zona Dunării mijlocii
(de exemplu, la Bicke, unde apar ido-
lii perforaţi şi amuletele82), specifice
neoliticului târziu sau ultimei părţi a
neoliticului dezvoltat, doar acolo
unde sunt materiale Vinča C şi
Turdaş83. Spre nord de Turdaş, în cul-
tura Zau, acestea nu mai apar, la fel
nici în civilizaţiile din NE României
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Figura 63 / Figure 63
Ţaga

Zona de est gropi de palisadă şi reconstituirea
sistemului după direcţia gropilor / The east-

ern side with palisade pits and system recon-
stitution after the  pits direction.
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Figura 64 / Figure 64
Ţaga. Zona de sud. a. traseul palisadei şi şanţului; b-d. reconstituiri; e. gropi /
Ţaga. Southern area. a. palisade and ditch trail; b-d. reconstructions; e. pits. 

a
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(Pişcolt). Dar acolo unde este prezentă cultu-
ra Turdaş, apar.

Nu este cazul să dezvoltăm acum sisteme-
le de apărare, dar anumite elemente trebu-
iesc precizate. Nu avem spaţiul necesar pen-
tru a analiza dimensiunile fortificaţiilor, forma
şi dimesiunile şanţurilor, ceea ce ar lungi prea
mult acest studiu ş.a. Cele mai frecvente
dimensiuni privind lăţimea şanţurilor de apă-
rare sunt între 3-4 m, cele cu deschideri de 1-
2 m sunt fie şanţuri de palisade, fie au un
gard, o palisadă în imediata vecinătate, ca la
Parţa (şanţul 1 cu palisada 1, fig. 19b). Destul

de frecvente sunt cele între 4-5 şi 6-7 m. Cele
studiate de noi se încadrează în aceste
dimensiuni84. La Ruginoasa85 avem şanţ pla-
cat cu blocuri uriaşe de piatră (fig. 61b-c).

Paslidade cu drum de rond
La Ţaga am avut - datorită unor situaţii

fericite care se repetau - posibilitatea de a
studia aceste palisade şi a le reconstitui, chiar
dacă unele elemente comportă discuţii.

În partea de est a fost semnalat un şanţ de
apărare (fig. 39b, 40), iar în exteriorul lui, la
cca 3 m, era o palisadă dublă, dar din pros-
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Figura 65 / Figure 65
Ţaga

Reconstituiri de palisade / Palisades reconstructions. 

Figura 66 / Figure 66
Ariuşd – Dealul Tyiszk

Palisade duble;  a. planul săpăturilor, cu roşu s-a marcat probabila amplasare a şanţului de apărare de pe latura
estică; b, detalii privind sistemul de fortificare (prelucrări Magda Lazarovici după A. László şi D. Buzea) / 

Double palisade; a. excavation plan, with red marking is the probable location of the defense ditch, on the eastern
side; b. details of the fortification system (processing by Magda Lazarovici after A. László şi D. Buzea).
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Figura 67 / Figure 66
Ţaga-Casa Centea

Prospecţiuni Mischka C. / Prospections Mischka C.

Figura 68 / Figure 68
Ţaga

Foişor în zona de sud / Pavilion in the southern area. 

Figura 69 / Figure 69
Ţaga

Fundaţie de turn la cap de poartă /
Tower foundation at the end of the gate.

Figura 70 / Figure 70
Foişor pe palisadă, reconstituire zona Carnuntum (foto Gh.
Lazarovici) / Pavilion on the palisade, reconstruction in the

Carnutum area (photo Gh. Lazarovici).
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pectări rezultă că mai era o palisadă (la 6 -7
m) şi un şanţ în exterior, la 13 m, deci palisa-
da era la 20 m de şanţ. Aceasta s-a repetat în
zona de NE, la „Casa Centea” (fig. 62)86.

Tot în zona de est a fost cercetată o pali-
sadă dublă, cu structuri pentru drumul de
rond (fig. 63). 

În zona de sud, palisada dublă era la cca.

15m în exterior (fig. 64). Palisada era forma-
tă dintr-un rând de stâlpi mai mari şi unul de
stâlpi mai mici. Cei mai mari erau mai rari, cei
mici permiteau realizarea unui gard împletit,
sau din bârne puse orizontal sau vertical.
Reconstituirile din fig. 64 b-d sunt semnifica-
tive, dar asemenea palisade sunt frecvente în
mai toate epocile, fie că este vorba de con-
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Figura 71 / Figure 71
Palisadele de la Ţaga / Palisades from Ţaga.

Figura 72 / Figure 72 
Prospecţiuni magnetometrice: a. Parţa, b. Ţaga, c. Prohozeşti / 
Magnetometric prospections: a. Parţa, b. Ţaga, c. Prohozeşti.
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strucţii sarmatice sau moderne (forturile
englezeşti din America de nord) şi din alte
perioade (fig. 65).

De altfel, la Ariuşd, în cultura Ariuşd-
Cucuteni (fig. 66)87, în sudul Transilvaniei, în
sistemul de fortificaţie sunt palisade duble,
dar şi palisade pe val, sistem care apare doar
în Epoca Cuprului88. În neolitic, lutul scos din
şanţurile de apărare era folosit la lipirea case-
lor sau la structurile de pereţi. 

Bastioane, turnuri de apărare, turnuri
de veghe-foişoare

Într-un studiu recent ne-am ocupat de
detalii privind sistemul de supraveghere al
fortificaţiilor89, de aceea nu insistăm. Am
marcat cu roşu interpretările noastre, dar
imaginile sunt concludente. Desigur, unele
sunt supoziţii până la săpături, dar credem că
trebuie să atragem atenţia asupra lor.

În zona de NE a fortificaţiei de la Ţaga, la
fortificaţia exterioară, în zona unei deschideri
vizibilă pe prospecţiuni (fig. 67a), se observă
chiar în capătul şanţului de apărare, şanţ veri-
ficat şi confirmat prin săpăturile noastre din
zona de est, şi ale colegei Zoia Maxim în sud-
est. Acolo se observă şi un şanţ, foarte pro-

babil de scurgere a apelor, sau elemente ale
unui alt sistem, dar o anomalie puternică a
deranjat înţelegerea. Asemenea şanţuri sau
gropi mari în zona porţii se observă şi în zona
porţii de sud (fig. 40, 45-46). 

În SE, prospectările au fost confirmate de
săpături, find sesizate palisadele (fig. 71).

Gropi mari în siturile arheologice apar ade-
sea, existând diferite opinii privind rostul lor.
După noi, sunt două ipoteze: una ar fi legată
de reţinerea apei în interiorul sau imediat la
exteriorul sistemului de apărare, pentru situa-
ţii în care animalele nu pot fi duse la adăpat;
o alta ar fi legată de existenţa unei surse de
argilă muiată în apă, necesară reparaţiilor la
case. De altfel, în marginea marilor locuinţe
ale ceramicii liniare (Linienbandkeramik90)
sunt frecvente: în perioada ploioasă sunt o
sursă de apă şi lut, iar în perioada uscată pot
servi ca loc pentru gătit, fiind găsite şi mici
vetre, cum este cazul în staţiunea de la
Târpeşti91.

La Turdaş, după cum se poate vedea, deşi
sunt mai multe etape - arheologii le vor
lămuri, la publicările monografice - observăm
câte un turn pe ambele laturi ale intrării, deşi
pot fi din faze diferite. De altfel, sistemul de
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Figura 73 / Figure 73
a. Iclod; b. graficul lăţimii porţilor după O. Sechel /

a. Iclod; b. graphic of the widthness of the gates, after O. Sechel.

a

b
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fortificare nu poate fi lăsat fără supraveghere
noaptea sau în timpul zilei, chiar şi pentru
supravegherea animalelor sălbatice, când
sunt în turme; este cineva care veghează
asupra unor posibile pericole, dintre oamenii
care au muncit atât la crearea unor aseme-
nea sisteme de apărare. Uneori, în deschideri
sau porţi sunt construcţii, considerate a fi de
cult92.

Porţile, intrările (vezi şi anexele)
Pentru porţi/intrări sunt mai multe tipuri.

Pentru cele săpate, datele sunt mai evidente
decât pentru cele din prospectări. Aceste
intrări, uneori corespund cu cele din palisade,
alteori intrările sunt intercalate între şanţuri,
pentru ca atacatorii să nu poată intra direct,
prin forţare, fiind nevoiţi a ocoli şanţurile şi a
se expune.  

Pe o tipologie a porţilor de fortificaţii reali-
zată de O. Höckmann93, completată şi puţin
schematizată de doctorandul nostru, Ovidiu
Sechel, şi de noi94, am comparat tipurile de
fortificaţii care apar la noi (vezi anexele). Din
acel studiu, comparat cu ceea ce am cercetat

noi, se observă că sunt puţine tipuri comune,
rezultate mai ales din funcţionalitatea lor
(Anexa 1), desigur, cu rezerve că unele din
tipurile constatate la noi sunt pe baza pros-
pectărilor şi a puţinelor săpături, iar arheolo-
gii nu au insistat asupra desenării detaliate,
considerând gropile sau  şanţurile din vecină-
tatea porţii o banalitate. 

În anexa 1, am completat la tipurile de
porţi şi palisade exemplele de mai sus, fără a
face distincţii deosebite, fiind vorba de pros-
pectări. 

La Turdaş, s-a observat că gropi mari limi-
tează spaţiul de la intrare, iar dacă în ele este
apă şi în fundul apei sunt ţepuşe ascuţite, tra-
versarea lor este deosebit de dificilă şi peri-
culoasă. 

Desigur, unele opinii sunt speculaţii, dar
asemenea situaţii sunt numeroase de-a lun-
gul istoriei, încât nu trebuiesc neglijate. Studii
de etnoarheologie sunt necesare pentru înţe-
legerea funcţionalităţii acestora. La Iclod (fig.
73a), în zona intrării de la palisadă, sunt câte-
va gropi ce pot ţine de asemenea sisteme de
pază. Prospectările arată o multitudine de
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Figura 74 / Figure 74
Parţa

a. Prospecţiuni D. Micle, L. Măruia; b. marcarea unor cărări între complexe /
a. Prospection made by D. Micle, L. Măruia; b. marking of paths between different contexts.
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situaţii. De exemplu, observăm similitudini: la
Iclod şi Prohozeşti mai multe şanţuri se

opresc în zona porţii. La Parţa, în exterior (fig.
72a) sunt complexe aliniate ca cele de la
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Figura 75 / Figure 75
Tipurile de profile de şanţuri din Banat şi Transilvania /

Types of sections through ditches in Banat and Trasylvania.
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Iclod.
Cele mai frecvente tipuri de intrări au

dimensiuni mici, între 1-2 m, urmate de cele
între 2-3 m (fig. 73b), dimensiuni ce se regă-
sesc şi în zonele noastre. 

O situaţie deosebită rezultă din prospectă-
rile de la Parţa, unde locuinţele din afara por-
ţii sunt grupate pe o străduţă (fig. 74a-b); la
fel, şanţul 1 din interior avea un grup de
stâlpi, ceea ce forma un podeţ (fig. 74c-d).
După dispunerea pilonilor, considerăm că
acesta putea fi ridicat la nevoie, cum de altfel
avem situaţiile de mai târziu, din vremurile
istorice. Direcţia podeţului corespundea cu
piaţeta din partea de est a Sanctuarului 1 de
la Parţa. Ulterior, după astuparea şanţului, în
faţa sanctuarului se ridică un altar, apoi arhi-
tectura se modifică.

Profilul şanţurilor
Este o problemă discutabilă, deoarece de

multe ori arheologii dezvelesc ultimele etape
de refaceri, reparaţii sau adăugiri, din care
motive forma iniţială este greu de definit. 

Şanţul triunghiular merge de la cele îngus-
te şi adânci (Tr1), asociate de multe ori cu
palisade în marginea lor, mijlocii (Tr2) sau
largi (Tr3) (tipologia Seschel a şi a noastră).

Şanţul de tip pâlnie, cel cu fundul foarte
îngust, este extrem de agresiv contra celor
care pătrund în el, deoarece permite o scurtă
imobilizare. Chiar săparea lui era problema-
tică la ieşire, şi când este uscat, dar mai ales
când este ud. El permite montarea unor cap-
cane (pari ascuţiţi, oase, spini). Variantele
sale constau în lărgirea fundului (P2 şi varian-
tă asimetrică (voită pentru a da o pantă mai
accentuată sau din eroziune).

Pentru şanţul trapezoidal, sunt tot trei
variante, în funcţie de lăţimea fundului: Tra1
şi Tra2 şi asimetric (Tra3). Cele cu fundul
rotund (numite şi în formă de „U”) au tot trei
variante (R1, R2, R2), în funcţie de lărgimea
lor.

Am mai precizat, şi mai jos am dat unele
exemple, cu reparaţii prin care se ajunge la
diferite variante, în ultimele prin curăţiri (de
regulă se observă dacă nu sunt adâncite) sau
eroziuni (de pantă sau sol nisipos), la cele
care de multe ori nu mai rămâne forma ini-
ţială.

O ultimă problemă la care ne vom referi
priveşte redarea unor sisteme de fortificaţii
pe obiectele de cult. Ne referim la o tăbliţă de
la Turdaş, publicată de N. Vlassa şi de noi
(fig. 76a-b), care are redate nişte semne95. 

P. Raczky şi alţii au atras atenţia asupra
legăturilor dintre simbolurile solare (orienta-
rea porţilor, cercurile concentrice, şi altele, cu
fortificaţia de la Polgàr–Csőshalom96, stele şi
vase din complexul cultic de la Ovčarovo97.
După participarea noastră la săpăturile de la
Turdaş, am observat că ar putea reda siste-
mul de fortificaţii de acolo. Problema a fost
adâncită de Luca Sabin Adrian şi Cosmin
Suciu98, care analizând evoluţia cursului
Mureşului în ultimele secole în zona Tudaş, au
confirmat şi au adus noi argumente că este
posibil să fie o reprezentare grafică a siste-
mului de fortificare de la un moment dat.
Analogii sunt pe o tăbliţă de la Slatino99 (fig.
76c). Ne gândim la o redare cu scop de pro-
tejare, de invocarea bunăvoinţei divine asu-
pra locului, oamenilor, animalelor.

Pentru a nu lungi textul cu note, am pre-
zentat analogiile în tabele pe tipuri de porţi de
la şanţuri şi palisade (vezi anexele).
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Figura 76 / Figure 76
Sisteme de fortificaţii redate pe obiecte de cult / Fortifications systems drawed on religious objects

a,b. Tăbliţa de la Turdaş (Foto N. Vlassa), desen Gh. Lazarovici; c. Tăbliţa de la Slatino (după Čohaðiev Št.) /
a,b. Tablet from Turdaş (photo N. Vlassa), drawing made by Gh. Lazarovici; c. Slatino tablets (after Čohaðiev Št.).
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Despre obiectele ritualice
În lucrarea de faţă vom încerca să realizăm

o abordare sintetică a vaselor de cult, în spe-
cial cele găsite în temple şi sanctuare din
Europa din Neolitic şi Epoca Cuprului. Analiza
noastră nu îşi propune să fie exhaustivă, însă

ia în considerare inventarul sanctuarelor şi
locurilor de cult, precum şi aranjamentele
interioare ale clădirilor speciale. Un obiect
ceremonial reprezintă artefactul asociat cu un
ritual sau o ceremonie, având de cele mai
multe ori o funcţie simbolică, prin comparaţie

Despre vasele ritualice din sanctuarele neolitice
sud-est europene

Cuvinte cheie: neolitic, epoca cuprului, Europa, sanctuare, vase de cult
Key words: Neolithic, Copper Age, Europe, sanctuaries, cult vessels

About Ritual vessels from Neolithic sanctuaries of Southeastern Europe

ABSTRACT
In the present paper we will try a synthetic approach on the ritual vessels, especially those found in the temples and

sanctuaries from the European Neolithic and Copper Age. Our analysis is not intended at this time to be an exhaustive
one, but takes into account the inventory from the sanctuaries and cult places, as well as the inner arrangements. A
ceremonial object is any artefact associated with a ritual or ceremony or that functions only in a symbolic sense, as oppo-
sed to a tool or other practical device. The functionality of the pots from a ritual place is very important since these can
provide much information related to rites and the reconstruction of cultic life. 

The key moments from any human life, rites of passage, like birth, age grades, marriage, and death, are universal
in anthropology, but it is difficult to identify them in prehistory. Also, it is very difficult to define the ritual pottery. In the
same time, a specific pot could have two functions: one sacred and one profane. Only the discovery context could tell
us, over time, the purpose of a vessel, or its ritual function, if it ever had one. The ritual vessel is actually any object
made and consecrated for the worship of ancestors or gods. Many of these were used especially to commemorate or
celebrate important events in the lives of their possessors. Ritual vessels are found in many areas of the ancient world
(e.g., rhytons or libation vessels of the Greek Bronze Age). For the historical ages, most of the ritual vessels were used
for offerings of wine and foods presented in these and were connected with an ancestral cult. The practice of providing
imposing vessels as mortuary gifts, and perhaps even the ancestral cult itself, originated in the eastern European
Neolithic tradition. 

How can we define a sacred liquid? All sorts of liquids could be sacred, if these suffered religious or ritual transfor-
mations. In Christianity even simple water becomes holy, considered to have healing properties, after the consecration.
Wine is used in churches as a symbol of the blood. It is very possible that the signs were transmitting instructions for
some libations, or it is a representation of libation gesture. Libation as ritual activity is well known in the historical ages
and was performed after specific tenets. In the Neolithic the blood, sperm, possibly milk would represent life. 

Reconstructing the religious life of the prehistoric people can be a difficult task, since the archaeological remains do
not specify on the thoughts and feelings of the humans from that age. It is difficult also to “see” beyond the artefact.
For sure, most vessels were used to cook or keep food, having a direct purpose. The shape was adapted considering
the function. It is hard to assert that prehistoric people were making pottery primarily for its decorative value, but cer-
tainly some of these very highly decorated vessels are found in special cult areas and their use was not a common one. 

Most of the cult places have a mixed content, like common use pottery, or several tools and implements. Libation
vessels are easily recognizable from their impractical shapes. They are also recognizable from the peculiar decoration.
Rhytons seem to be the receptacle for libation of blood from sacrificed bulls, at least from Bronze Age onwards. 

What is important to observe, from our perspective is the fact that rituals needed a dedicated inventory. Observing
the pottery, one can relate the rite with the ritual and the cult with religious behaviour. In Temple 1 from Parţa there is
a special place where animals were sacrificed (possibly at some specific time). Blood offering was made in special cups,
in Temple 2 from Parţa, and was placed on an altar table. The Madžari sanctuary is important by its integral research. 

There is some historical data worth to mention, since there is large information related to rituals during ancient times.
All rituals in ancient Greece are involving cups and goblets. For example, special vessels filled with pure spring water
were placed at the entrance to a sanctuary to mark the transition between open space and sacred space. At Temple 1
from Parţa an anthropomorphous vessel was placed at the entrance. In Greece worshipers had to sprinkle themselves
to purify the body and spirit. The act of purification was necessary in order to take part in the communitarian ritual.
Nowadays we find in Catholic churches the stone vessel with holy water, just near the entrance. The believer must put
his hand inside and then symbolically make the cross sign. It is considered that the gesture helps to renew the faith,
clean the sins and remove bad spirits. 
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Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Sf. Gheorghe

adelina_ab@yahoo.com

www.cimec.ro / www.mncr.ro



cu o unealtă sau un instrument practic sau
direct funcţional1. Funcţionalitatea vaselor
dintr-un spaţiu ritualic este foarte importantă,
deoarece acestea pot furniza informaţii cu
privire la ritualuri precum şi reconstruirea
vieţii religioase. 

Templul este o structură monumentală
rezervată activităţilor ceremoniale şi spiritu-
ale, precum rugăciuni, ritualuri sau sacrificii,
în care aveau loc, în general, ritualuri reli-
gioase2. În calitatea sa de spaţiu sacru, de
obicei, templul este dotat cu un mobilier spe-
cial, vase speciale, precum şi un coordonator
al cultului, cunoscut în prezent ca preot3.
Având în vedere importanţa templelor în (orice)
societate, arhitectura lor demonstrează cel
mai înalt nivel de măiestrie arhitecturală atins
de o comunitate4. În general, sanctuarele pot
fi deosebite prin obiectele speciale care atrag
atenţia prin forma sau decorul lor: vetre spe-
ciale (în formă de cruce sau pictate), boluri,
lămpi, polonice, vase antropomorfe sau zoo-
morfe, bucranii, stele, sculpturi, statui5.

Momentele cheie din viaţa omului, însoţite
de riturile de trecere precum naşterea, atin-
gerea anumitor vârste, căsătoria sau moartea
sunt universale în antropologie, dar sunt difi-
cil de identificat în preistorie6. de asemenea,
este foarte dificilă definirea ceramicii rituale.
Un anumit vas ar putea avea două funcţii
simultan: una sacră şi una profană. doar con-
textul descoperirii ne poate spune scopul unui
vas sau funcţia sa ritualică, dacă a avut vreu-
na. Vasul ritualic reprezintă, de fapt, orice
obiect făcut şi consacrat pentru venerarea
strămoşilor sau a zeilor. Multe dintre acestea
au fost folosite în special pentru comemora-
rea/celebrarea evenimentelor importante din
vieţile proprietarilor lor. Vasele ritualice se
găsesc în multe zone ale lumii vechi (de ex.
rhyton sau vase de libaţie în Epoca Bronzului
în Grecia) şi probabil erau folosite pentru a
aduce jertfe de hrană şi vin strămoşilor sau
zeilor. În perioadele istorice, cele mai multe
vase ritualice au fost folosite pentru ofrande
de vin şi hrană şi erau în legătură cu un cult
ancestral. Obiceiul de a oferi vase impunătoa-
re ca daruri mortuare, şi posibil în legătură cu
cultul strămoşilor, îşi are originea în tradiţiile
Neolitice din Europa estică7.

Inventar, context şi urme materiale
în temple din Europa de Sud-Est

Una din cele mai timpurii dovezi ale folosi-
rii vaselor în clădiri de cult s-a găsit la
Lepenski Vir (Serbia), unde un vas cu o spira-

lă în relief din L. 54 (Pl. 1/1) a fost aşezat
lângă groapa funerară a unui nou-născut8,
împreună cu sculpturi din piatră, o posibilă
coloană cu decor meandric şi o râşniţă9. Un
alt vas special care atrage atenţia este cel cu
mâinile (cu câte patru degete) modelate pe
exterior (Pl. 2/4)10. În simbolism, spirala este
foarte bine cunoscută ca un semn foarte
puternic asociat cu forţele regenerative ale
abdomenului feminin sau cu mişcarea perpe-
tuă11. Lepenski Vir este un sit special, iar
practicile funerare sau casnice ar putea oferi
o imagine asupra vieţii de zi cu zi sau asupra
domeniului social şi spiritual. Este posibil ca
vasul cu spirală într-o clădire de cult să repre-
zinte o depunere intenţionată în cadrul unui
ritual sau al unor festivităţi desfăşurate la faţa
locului12. 

Situl învecinat, Padina (Serbia), a oferit
câteva indicii interesante prin prezenţa vase-
lor ceramice în clădiri. Aici se observă un
bolovan sculptat cu câteva simboluri, precum
meandrul,  punctul şi un „V”. În clădirea 17 s-
a găsit un vas mic cu patru picioare13. În
nivelul B s-au găsit fragmente ceramice apar-
ţinând culturii Starčevo-Criş14. Una dintre cele
mai interesante descoperiri este un grup de
vase cuprinzând cupe mici şi boluri, un vas
dreptunghiular, un vas scund pe suport şi un
rhyton. Forma şi dimensiunile reduse ar putea
fi explicate de faptul că nu aveau scop func-
ţional, ci erau bunuri de prestigiu15.

Nea Nikomedeia este una dintre cele mai
bogate aşezări din cultura Proto-Sesklo. Se
află la aproximativ 60 km sud-vest de
Tessaloniki, în partea sud-vestică a
Macedoniei. Aşezarea are patru niveluri de
construire16. Clădirea de cult se află în centrul
aşezării, deci este posibil să fi avut o destina-
ţie comunitară17. 

În interior, sanctuarul este împărţit în trei
încăperi, separate prin pereţi formaţi din şiruri
de pari. Camera centrală era mai mare com-
parativ cu celelalte18. Inventarul (Pl. 2/1-2)
este unul care putea fi folosit atât la activităţi
profane, cât şi la cele cultice19. Menţionăm
cinci figurine aşezate pe o masă (masă-altar)
într-unul din colţurile clădirii şi un bucraniu20.
Semnalăm şi prezenţa unor obiecte deosebi-
te: câteva sute de rondele, obiecte rotunjite
al căror scop rămâne necunoscut21. Alte ele-
mente descoperite sunt: două topoare de
piatră, cu o lungime de peste 20 de cm, două
casete de lut cu peste 400 de lame şi frag-
mente de silex, două askos-uri şi multe
pintadere. Pintaderele au fost asociate cu
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ceramica pictată cu alb şi roşu, vase antropo-
morfe (Pl. 2/2) şi un vas de depozitare (folo-
sit la păstrarea hranei pe termen lung), ace
de piatră (perforatoare)22.

Tumba Madžari este un sit lângă Skopje, în
Macedonia, iar aşezarea este încadrată în
cultura Proto-Sesklo, grupul cultural Veluška-
Porodin. Aşezarea era una de mari dimen-
siuni, de peste 220 m în diametru. În peri-
oada neolitică, acest sit a fost un centru
economic şi social important23.

În urma cercetărilor, aici au fost descoperi-
te mai multe elemente de cult, în special
piese antropomorfe cilindrice care fuseseră
ataşate unor machete de clădiri (Pl. 3/1, 3/5).
Ceea ce surprinde la reprezentările feminine
sunt coafurile, semn al unei mode sau repre-
zentări ale idealului feminin din acele tim-
puri24. Clădirea cultică este foarte interesantă
(Pl. 1/2), dar din păcate este singura publica-
tă până în prezent25.

Pentru moment, ne interesează inventarul
din interior, unde s-au găsit cupe (Pl. 3/2),
pocale (Pl. 3/4), un număr mare de vase de
tip askos (Pl. 3/3), vase de tip pythos, o ban-
chetă şi un cuptor. de asemenea s-a găsit un
număr de vase de forma unor cupe în apro-
pierea unui perete, care probabil erau folosi-
te pentru colectarea şi păstrarea sângelui ani-
malelor sacrificate, apoi aşezate ca o ofrandă
pe banca din sanctuar, sprijinită de cuptor26.
Este posibil ca pereţii acestui sanctuar să fi
fost decoraţi27. În sanctuar au fost găsite 45
de vase păstrate întregi, precum şi multe
fragmente. Printre cele mai importante des-
coperiri se numără reprezentările antropo-
morfe de lut şi machetele de clădiri cu idoli
feminini amplasaţi deasupra lor28.

Achilleion este o aşezare de lângă Farsala,
în sudul Tessaliei. Aici s-a găsit un sanctuar
cuprinzând două camere, aparţinând culturii
Sesklo. Camera mai mare era sanctuarul,
dotată cu un altar de forma unei bănci.
Camera mai mică era probabil o cameră de
pregătire a ritualurilor29. Pregătirea unui ritual
necesită vase ceramice special realizate şi
decorate. Camera-atelier avea o vatră în inte-
rior. Multe figurine (în jur de 30) au fost găsi-
te pe bancă şi în jurul băncii. Pe bancă, pe
lângă figurine, s-au găsit şi numeroase farfu-
rii fragmentate30.

Curtea sanctuarului a fost dotată cu o serie
de elemente pentru posibile ritualuri în aer
liber31. S-au găsit urmele unui cuptor, posibil
folosit la coacerea alimentelor ritualice (Pl.
1/3). Masa altar, făcută din piatră, este

suficient de mare pentru a susţine câteva
figurine, vase şi alte obiecte necesare la des-
făşurarea ceremoniei. Platforma de lut este
înclinată şi avea patru găuri în colţuri, posibil
pentru a fixa cupe sau ofrande. Pe platformă,
s-au găsit urme de cărbune, ceea ce ar putea
indica faptul că se făceau sacrificii prin arde-
re (fumigatio, precum cele observate în tem-
plele 1 şi 2 de la Parţa)32. În faţa platformei,
era o vatră de mari dimensiuni33.

Printre cele patru elemente de bază găsite
aici, ce includ cuptorul, banca, vatra şi altarul
de piatră, în aceeaşi zonă, s-au găsit câteva
obiecte remarcabile: vase mari cu mânere
verticale, o serie de figurine sau fragmente de
figurine, unele dintre ele cu măşti34. Pentru
subiectul abordat este foarte important faptul
că M. Gimbutas a făcut observaţii cu privire la
vasele găsite în sanctuar. Ea afirmă că cele
mai multe vase au fost folosite în activităţi
cultice, punând motivele pictate în legătură
cu o sursă de reprezentări simbolice35.

Aşezarea de la Rakitovo este localizată în
Munţii Rodopi de Vest. din stratul de locuire
Karanovo I, au fost cercetate mai multe clă-
diri. două dintre ele sunt importante pentru
subiectul pe care îl abordăm: Casa 8 şi Casa
10. Conform inventarului, cercetătorii acestui
sit au concluzionat că Casa 8 avea un scop
ritualic, iar Casa 10 avea un caracter social.

Inventarul Casei 8 constă din amulete zoo-
morfe, pintadere, o masă-altar, multe vase şi
vase antropomorfe/zoomorfe (Pl. 2/3). Cea
mai mare cantitate de fragmente ceramice cu
decor pictat s-a găsit împreună cu două vase
antropomorfe, o masă din lut, 12 idoli şi o
pintaderă36.

În timpul campaniei din 2002 de la
Topolnica - Promachon (sit greco-bulgar), s-a
găsit una dintre cele mai vechi structuri con-
struite la acest sit. Structura 4 avea formă
circulară şi un scop comunitar (Pl. 4/1). Pe
podea a fost depus un inventar bogat (Pl.
4/2), format din râşniţe, oase de animale,
cranii de taur cu coarne37. Foarte interesante
sunt mai multe elemente, de fapt indicii cu
privire la scopul special al clădirii: askoi, vase
zoomorfe. Un askos este asociat cu craniul
unui taur şi este în acelaşi complex cu boluri
puţin adâncite. S-au observat şi numeroase
vase miniaturale38.

Unul dintre cele mai interesante sanctuare
din Macedonia este cel de lângă oraşul
Vrbjanska Čuka, în prezent reconstituit în
muzeul din Prilep (Pl. 1/5). Poate fi definit ca
un templu, dacă ne gândim la inventarul
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său şi la trăsăturile sale arhitecturale39.
Sanctuarul de la Vrbjanska Čuka este foarte
important pentru reconstituirea ritualurilor,
având în vedere inventarul, poziţia şi dimen-
siunile sale. Spaţiul interior nu era împărţit,
dar comparativ cu alte clădiri din acelaşi sit,
dimensiunile clădirii erau impresionante40.

Camera era ocupată în principal de obiecte
religioase monumentale. Aranjamentul inte-
rior este unic până în prezent. Obiecte cultice
au fost descoperite între resturile clădirii.
Vase au fost găsite mai ales în jurul casetelor
altarului (Pl. 1/4). În partea sud-vestică a
camerei era o grămadă de scoici calcinate,
sub forma unei pulberi albe. Vasele erau
aranjate în centru şi de-a lungul pereţilor
clădirii41.

Altarul, localizat pe peretele nord-vestic al
clădirii, într-o zonă specifică de 2x2 m,
prezintă o construcţie complexă. Pereţii sanc-
tuarului nu s-au păstrat în întregime. Atenţia
este centrată pe o imagine masivă lucrată în
relief pe peretele nord-estic, ce se întinde dia-
gonal din partea de jos în sus pe perete, cu
colţuri triunghiulare42.

Pe peretele sud-vestic al sanctuarului se
aflau recipinete dreptunghiulare, pe o bază
comună de 2 m lungime (Pl. 1/4-5).  Fundaţia
piedestalului avea 0,5x0,5m şi creează impre-
sia unui şir de pătrate neregulate. Toate aces-
tea formează un altar pentru sacrificii de
formă dreptunghiulară, împărţit în patru reci-
piente plate de formă pătrată43.

Câteva vase deosebite au fost găsite în
aşezarea Vinča. Stilul în care au fost realizate
vasele şi figurinele este unul cu adevărat
distinctiv. dintre multiplele obiecte speciale
folosite cel mai probabil în scop religios, voi
descrie unul găsit în clădirea cultică (Pl. 2/5).
Unul dintre vase este zoomorf, respectiv un
castron conic cu 8 protome de capete de taur
amplasate pe buză, de jur împrejur. Se pot
vedea două tipuri de capete, unele cu coarne,
altele fără coarne (Pl. 2/6). Capetele erau
aranjate în perechi şi dispuse simetric pe
buza vasului. Interiorul vasului era decorat cu
linii drepte lustruite pornind de la buza vasu-
lui către bază44. Cercetătorii din acest sit au
concluzionat, cu privire la contextul din care
provine vasul, ca fiind unul cultic. În aceeaşi
clădire, s-au mai găsit o amforă, o cană şi un
castron45.

Situl de la Vinča este faimos şi pentru
bogăţia de reprezentări antropomorfe, pre-
cum figurinele, unele dintre ele pe tron.
Acestea au fost analizate de arheologii care

au lucrat pe teren sau alţi cercetători. Specta-
culoase sunt şi reprezentările feminine cu
mască, capace cu faţă de bufniţă şi multe
vase cu faţă, vase antropomorfe sau vase cu
trăsături antropomorfe46.

Există o analiză foarte bună a două dintre
vasele speciale, unul dintre ele unic, numit
„Vasul Hyde”47. Vasul a fost modelat în aşa fel
încât are forma unei păsări cu aripile strânse
(H.=20,8 cm; L. = 36 cm). A fost prevăzut de
către artist cu o faţă umană şi unele trăsături,
cum ar fi un nas conic, ochi migdalaţi şi urechi.
Ar putea fi reprezentarea unei creaturi fantas-
tice48. Pictura este spectaculoasă, reprezen-
tând linia aripilor (Pl. 3/7). Orificiul este în
partea din spate a vasului şi a fost considerat,
încă din 1930, de când a fost descoperit, un
vas de cult, asociat cu ofrandele de lichide.
Contextul descoperirii este foarte interesant,
fiind într-un grup cu alte 10 vase întregi49.

Vasul antropomorf de la Vinča are forma
unei femei (H.= 23 cm) şi a fost prevăzut
cu sâni, abdomenul inferior accentuat şi
genunchi (Pl. 3/6). Faţa ar putea reprezenta
trăsăturile unei măşti, cu ochii foarte puternic
marcaţi, prin arcuire. Vasul are nas şi o gură
mică. Canelurile sunt distinctive pe exteriorul
acestui vas. A fost desoperit în 1911 şi inven-
tarul din această clădire este menţionat în
jurnalul de săpătură. În jurnal, pe lângă vasul
antropomorf, apare următorul inventar: 1
amforă cu două reprezentări de feţe umane
plasate opus pe gâtul vasului (H.=24 cm); 4
amfore mai mici (H.=12,1 – 17,03 m); 1
amforă mare fragmentată; 3 castroane conice
(H.=7 – 7,8 cm); 4 castroane bitronconice cu
gât cilindric (H.= 11,9 – 12,5 cm); 1 ulcică
(H.=17,5 cm); 1 cupă; 14 vase miniaturale
(H.=2,3 – 7,2 cm); 2 capace prosopomorfe; 1
farfurie; 1 altar de sacrificii, fragmentar; 1
topor de piatră50. Ambele vase provin din
contexte deosebite. Vasul antropomorf provi-
ne dintr-o clădire de cult specială, legată de
ritualuri, dacă ne uităm la inventarul descris
de Vasič, în 1911, în timpul săpăturilor.

Parţa este un caz special, cu cele două
sanctuare suprapuse, cu contexte interesante
prezentând cupe şi vase speciale pentru
sacrificii şi ofrande. Majoritatea materialelor
ceramice găsite în clădirile de cult au fost
publicate, împreună cu alte caracteristici arhi-
tecturale speciale ale templelor51. Nu vom
insista asupra tuturor detaliilor legate de cele
două temple52. În schimb ne vom concentra
atenţia asupra vaselor ritualice publicate până
în prezent.
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Templul 1 (Pl. 4/4) era orientat pe direcţie
E-V şi avea 12,6 m lungime şi 7 m lăţime53.

Intrarea în templu se afla pe latura sudică
şi era flancată de două coloane masive lângă
care a fost amplasat un vas de mari dimen-
siuni cu faţă umană (Pl. 4/5)54. În faţa intră-
rii, în interior, s-au găsit urmele unei coloane
din lut nears (Pl. 5/3)55. Ceea ce este distinc-
tiv pentru acest sanctuar sunt cele trei altare.
Altarul A a fost parţial refolosit cu acelaşi scop
şi aceeaşi funcţie mai târziu, în Templul 256.
Elementele-cheie ale acestui altar sunt: vatră
pentru arderea ofrandelor, piedestal susţi-
nând un idol-bust, un piedestal în spatele său
unde se păstra cenuşa de la ofrandele arse, o
casetă pentru depozitarea ofrandelor, o vatră
portabilă ruptă în două bucăţi, din care s-a
păstrat doar jumătate (Pl. 5/1).

Altarul B (altarul vestic) (Pl. 5/2) este loca-
lizat în partea vestică a sanctuarului. Masa
altarului a fost folosită pentru ofrande de
sânge (mactatio). Mai multe straturi de pietriş
şi lut, precum şi descoperirea de aşchii de
cremene ascuţite, cel mai probabil sparte
ritualic, şi mai multe cranii de animale evi-
denţiază zona sacrificiului de sânge57.

Altarul era în legătură cu venerarea capului
sau a coloanei cu bucranii, deoarece în jurul
altarului s-au găsit cranii de tauri, plasate pe
coloane ce înconjurau caseta altarului58. 

Altarul C (Pl. 5/3) se află în partea estică a
sanctuarului. Altarul este de fapt o vatră şi o
groapă, pe care se ardeau ofrande. Este
foarte probabil că ofrandele erau arse, prin
fumigatio, deoarece în groapă s-au găsit stra-
turi de cenuşă şi cărbuni, posibil de la arde-
rea de paie de cereale59.

Templul 2 prezintă elemente spectaculare,
care se disting prin funcţia cultică şi dimen-
siunile monumentale. Aceste două trăsături
individualizează Templul 2 din Parţa (Pl. 4/6).
Acest templu oferă informaţii importante cu
privire la ritualurile ce se desfăşurau în
zonele de venerare. Clădirea se afla în centrul
aşezării şi a fost construită peste Templul 1,
pe care l-a distrus. Are o formă dreptunghiu-
lară, cu laturile lungi orientate E-V. dimen-
siunile sale sunt relativ mari: 11,5 x 6 m60.

Sanctuarul avea două compartimente prin-
cipale – estic şi vestic, separate printr-un zid
construit din pari şi nuiele împletite, ataşat
direct altarului central. Clădirea şi-a păstrat
dimensiunile şi funcţia pe durata mai multor
etape, deşi aranjamentul interior diferă61.

Intrarea în camera A se află pe latura esti-
că, iar în partea superioară se afla o nişă.

Înăuntru era fixat un cap de taur cu coarne.
O altă deschidere, cu formă de fereastră, era
probabil folosită la ocazii speciale, fiind în faţa
statuii monumentale (Pl. 6/1)62.

Cel mai spectaculos element descoperit în
Templul 2 este, fără îndoială, statuia monu-
mentală dublă plasată pe piedestal. Până în
momentul de faţă este o descoperire unică
din Neoliticul din România şi cea mai timpurie
descoperire de acest gen de pe teritoriul
Europei63. Statuia se afla în încăperea de
răsărit, flancată de două coloane. Statuia
dublă, monumentală, reprezintă un cuplu
divin format din personaje emblematice pen-
tru neoliticul european, balcanic și anatolian,
respectiv Marea Mamă și Zeul Taur64.

Camera estică include şi o serie de mărtu-
rii ale activităţii ritualice: o masă-altar pe care
se afla o cupă din lut nears (Pl. 6/5), o vatră-
tavă mare pe două picioare şi un altar mai
mic în apropierea intrării, pe peretele nordic65.
Cupa pentru sânge (Pl. 6/5) este unul dintre
cele mai mari obiecte, distrus de foc66.

Masa-altar A din Templul 1 avea o funcţie
identică67. Pe ea au fost depuse o serie de
vase (Pl. 6/3) dintre care remarcăm o amforă
antropomorfă (Pl. 6/4), în care s-au găsit
falange68.

Un ansamblu cultic destinat ritualurilor era
în peretele vestic, lângă intrarea de pe aceas-
tă latură (Pl. 6/2). Aici a fost modelată o Lună
de lut, lângă o gaură în perete, o posibilă
reprezentare a Soarelui ce permitea luminii să
intre în sala templului69. Sub Lună, într-o nişă
din perete, era aşezată o râşniţă fragmentată
în 5 bucăţi (Pl. 6/2). de asemenea, în perete,
au fost introduse intenţionat două vase70.

În perete, a fost aşezat un inventar intere-
sant: o râşniţă cu piedestal, vase, reprezen-
tări astrologice din lut (Soarele şi Luna); toate
acestea ar putea fi în legătură cu o mitologie
vastă despre Pământul-Mamă, despre pute-
rea de germinare a seminţelor, lumina şi căl-
dura Soarelui, fazele Lunii71. Mai mult, este
clar că oamenii din Neolitic urmăreau cerul şi
mişcările unor stele sau constelaţii cum ar fi
Cassiopea72 şi Orion73.

Cultura Precucuteni are o serie de elemen-
te care ar putea completa imaginea despre
viaţa religioasă în preistorie. În L. 36, cerce-
tată la Poduri – dealul Ghindaru (jud. Bacău),
s-a găsit un context cultic, lângă una dintre
vetre74. Contextul era compus dintr-un vas
miniatural, un tron de lut şi şapte idoli femi-
nini (Pl. 7/2)75. Lângă a doua vatră era un vas
spart, protejat de un alt vas cu 21 de statue-
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te feminine, 13 scaune de lut şi 2 obiecte mici
cu rol necunoscut (Pl. 7/1)76. O altă clădire
specială este L. 2 din Caseta C, o descoperire
relativ recentă, care avea 7 vetre, dintre care
una cruciformă77, două bucranii stilizate şi o
amforă cu un decor pictat foarte elaborat
(Pl.  9/4)78.

Vase dedicate libaţiilor
Una dintre întrebările esenţiale este cum se

defineşte lichidul sacru? Există o gamă largă
de lichide care ar putea fi sacre sau sacraliza-
te, cu condiţia ca acestea să sufere o trans-
formare rituală. În creştinism, chiar şi apa
simplă devine apă sfinţită, considerându-se a
avea proprietăţi vindecătoare, după sfinţirea
ei. Vinul este folosit în bisericile creştine ca
simbol al sângelui. Este foarte posibil ca anu-
mite semne de pe vase (sau tăbliţe) să trans-
mită „instrucţiuni” pentru libaţii sau reprezen-
tări ale gesturilor de libaţie. Libaţia reprezintă
activitatea ritualică foarte bine cunoscută în
perioadele istorice, care se desfăşoară după
un tipic cunoscut. În perioada neolitică, este
posibil ca o serie de lichide să reprezinte viaţa
în ansamblu, precum: sângele, sperma sau
laptele79. 

Pe lângă descoperirile din clădirile de cult,
există mai multe vase cu scop special, cultic,
găsite în aproape toate aşezările din Neolitic
şi Epoca Cuprului. Activitatea artistică este în
principal în legătură cu forma obiectelor de
lut, care sunt accentuate prin folosirea inten-
să a ornamentelor. Chiar şi arta precede
Neoliticul, în această perioadă manifestările
artistice se îmbogăţesc cu valenţe culturale şi
artistice80. Unele vase foarte interesante,
create special pentru ritualuri, şi-au păstrat
forma chiar şi în perioadele istorice, precum
rhytonul sau askosul. Această împărţire este
una minimalistă. Există multe tipuri de vase
care nu au o funcţie clar specificată, dar sen-
sul religios ar putea fi unul real, cum ar fi
vasele cu coroană (în zona culturii Cucuteni)
vasele-binoclu, vasele-casetă cu picioare,
vasele mari în formă de amforă cu picturi sim-
bolice şi multe altele. deci, studiul nostru este
doar un prim pas al cercetării acestui dome-
niu, inventarul de vase speciale cultice fiind
un subiect foarte extins.

Prezența vaselor de tip askos şi rython
într-o clădire, asociată bineînțeles cu alte ele-
mente, poate fi un indicator al spațiului sacru.
Există multe studii despre aceste tipuri spe-
ciale, dar unul este deosebit de important
pentru Epoca Neolitică81, fiind o sinteză cu

privire la spațiul sud-est european. dorim
doar să atragem atenția asupra unor desco-
periri cu privire la acest subiect pornind de la
date bine cunoscute şi publicate.

Askos, în limba greacă, este denumirea
pentru „geantă/pungă”. Este un vas asime-
tric, adesea aplatizat şi cu o formă de rață, cu
o gură, cu partea de sus convexă şi un singur
mâner arcuit. de obicei avea forma unui reci-
pient din piele pentru păstrarea apei, uleiului
sau vinului. Unele vase au două guri, una
pentru umplere şi alta pentru golire, iar
altele sunt descentrate şi au guri de o formă
ciudată. Mai târziu a ajuns să aibă forma unei
carafe din lut. Vasele askos au fost populare
în zona egeeană din perioada Heladică
Timpurie, până în perioada Clasică82.

La Nea Nikomedeia, s-au găsit două vase
askos lângă două ciocane de piatră, două
casete cu peste 400 de lame de cremene şi
multe pintadere (Pl. 2/1)83.

În zona Macedoniei, s-au făcut multe des-
coperiri de acest fel. Exemple regăsim la Anza
(Pl. 7/5)84 sau în Structura 4, descoperită la
Promachon–Topolnica, care conținea o
râşniță, mai multe vase, partea frontală a
unui craniu de taur, multe oase de animale şi
un askos (Pl. 4/2)85.

Un vas remarcabil, dintr-o clădire cultică, a
fost găsit la Isaia – Balta Popii, Iaşi (tezaur
compus din 119 obiecte: un askos, 21 statu-
ete feminine, 13 tronuri, 21 de conuri, 21 de
bile mici şi 42 de mărgele), încadrat în cultu-
ra Precucuteni II (Pl. 7/4)86. Menționăm că în
apropierea vetrei era un altar circular cu patru
picioare, un askos şi o tăbliță de lut cu semne
şi simboluri (Pl. 7/3)87. Un tezaur a fost găsit
la Brad – La Stâncă, jud. Bacău, încadrat în
faza A3 a culturii Cucuteni. Tezaurul constă
din 480 de obiecte, precum: un topor de
cupru, două brățări, două inele, trei discuri
ornamentale, toate realizate din cupru, două
discuri de aur şi 287 dinți de cerb, perforați ca
mărgele (Pl. 7/6). Obiectele speciale au fost
depozitate într-un vas de tip askos88.

La Mălăieştii de Jos, com. dumbrăveşti,
jud. Prahova, s-a descoperit o clădire specta-
culoasă, cuprinzând peste 50 de vase
reîntregibile în apropierea pereților şi în jurul
cuptorului. de-a lungul zidului sudic, erau
aproximativ 35 de vase întregi sau restaura-
bile. Printre acestea era şi un vas de tip
askos. În vas era o statuetă antropomorfă din
os şi un os de mamifer. Alte trei vase aveau
inventar în interior. Un vas avea 89 de lame şi
fragmente de cremene, în altul erau semințe
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de soc, iar în al treilea au fost aşezate oase
de oaie, unele cu urme de lustruire. Alte
obiecte găsite în clădire sunt: o pintaderă cu
model în spirală, o bancă pe peretele vestic
cu vase sparte. În apropiere, erau câteva
pietre plate89. 

Uneori rolul cultic al askos-ului este
accentuat prin figurine. Vom menționa
„Statueta Liubcova II”, care pe abdomen are
modelat un vas de tip askos, interpretat de
descoperitorul său ca fiind „un vas pentru
libații”90. Altarul de la Vounas prezintă perso-
najul primind lichidul sacru dintr-un askos în
faimoasa scenă ce prezintă un sacrificiu91.

Având în vedere asocierea lor în multe
circumstanțe cu inventarul cultic, vasele
askos ar putea fi un indicator important al
activității ritualice în contextul în care sunt
descoperite. 

Şi celălalt tip de vas, rhyton-ul, este denu-
mit după un termen grecesc. Trăsătura spe-
cială a acestui tip de vas este forma sa, ce
imită un cap de animal. de obicei era un vas
adânc cu o singură toartă, folosit la turnarea
lichidelor către zei, spirite ale morților etc. Se
consideră că acoperirea deschizăturii de către
persoana care oficia ritualul controla curgerea
lichidului până la momentul propice din ritual.
Vasele rhyton erau adesea făcute din
materiale prețioase şi aveau o formă elabo-
rată. Sunt tipice pentru perioada minoică,
micenieni, grecii clasici şi pentru persanii
ahemenizi. din punct de vedere tehnic, este
un vas ritual găsit foarte des începând din
Epoca Bronzului92.

O grijă specială față de libații, în Grecia
Antică, poate fi observată din vasele folosite
la intrarea în temple. din surse scrise ştim că
altarul pe care se aduceau ofrandele, în
Grecia Antică, se găseau în porticul templului.
Sub altar se găsea un vas cu apă, cu care
credincioşii erau stropiți înainte de a intra în
templu pentru a aduce ofrande în Secos93. În
Roma Antică, exista un vas special numit
piscina, un vas pentru spălarea ritualică a
mâinilor94. Platon subliniază scopul exclusiv
cultic al multor vase de tip rhyton cu repre-
zentări religioase. depozite mari de rhyton-uri
sunt tipice în oraşele şi palatele din Minoicul
Târziu. În perioada Neo-palatială, creşte
numărul vaselor de cult, mai ales rhyton-uri
păstrate în acest fel. Folosirea metalelor
prețioase pentru aceste vase era un lucru
obişnuit, iar unele erau elaborat sculptate în
piatră95. În cultura Gumelnița nu s-au făcut
multe descoperiri de acest fel, dar este

important faptul că au apărut la Căscioarele,
Vidra, Sultana, Stara Zagora96. Pentru acest
tip de vas există un studiu important, ce aco-
peră peninsula Balcanică, unde se discută
principalele forme şi funcții97. Totuşi, încă
există câteva subiecte ce trebuie clarificate,
cum ar fi originea şi răspândirea vaselor. 

Unul dintre cele mai faimoase artefacte de
la Vučedol este un vas decorat în formă de
porumbel, descoperit la sit98. descoperitorul,
R. R. Schmidt, a considerat că obiectul era un
vas de cult, în care se păstra un lichid ritua-
lic. Obiectul este în legătură cu o căprioară
sacrificată şi îngropată, mormântul unui cuplu
şi un megaron, astfel încât cercetătorul a
sugerat o legătură între diverse caracteristici
ale tehnicilor şamanice, cum ar fi o călătorie
extatică către viața de apoi şi întoarcerea de
acolo99.

Vase asociate cu corpul uman  
Nu putem omite faptul că există o legătură

puternică între vasele antropomorfe şi statue-
te, mai ales în ceea ce priveşte aspectul
general. Vasul antropomorf este o verigă între
recipientele de lut şi reprezentările sculptura-
le ale corpului uman100.

Există câteva contexte ritualice foarte inte-
resante din care provin vasele antropomorfe.
În afară de figurine, există multe vase ce
reprezintă corpul feminin prin câteva elemen-
te individualizate. Vasele cu trăsături feminine
prevalează față de cele cu trăsături masculi-
ne, din care s-au găsit foarte puține până în
prezent101. Se pot identifica multe variații în
modelarea vaselor, precum fețele aplicate pe
vase, reprezentările corporale prin fese şi/sau
sâni. Uneori, zona pubiană este foarte bine
reprezentată102. Un alt tip de vase de cult
sunt cele cu decor în relief, uneori cu
adevărate compoziții în basorelief sau altore-
lief. Vasele antropomorfe sau zoomorfe sunt
asociate cu funcțiile religioase începând din
culturile Neolitice timpurii, în moduri care nu
sunt cunoscute până în prezent103.

Există multe descrieri ale vaselor antropo-
morfe în literatura arheologică, tocmai din
cauză că sunt atât de deosebite. Aceste vase
au apărut începând cu cele mai timpurii cul-
turi neolitice şi includ mai multe categorii. Mai
mulți cercetători au încercat să realizeze o
clasificare a lor. Se face distincție între vasele
antropomorfe şi suporturi cu trăsături antro-
pomorfe104, fiecare cu mai multe variante.
Vasele antropomorfe respectă în general linia
corpului uman. Cele mai multe accentuează
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partea de jos a corpului şi trăsăturile femini-
ne. Simbolistica lor este legată de femeia
dătătoare de viață105. Un exemplu în acest
sens este descoperit la Biatorbágy-Tyúkberek,
din Ungaria, unde vasul prezintă nu numai
trăsături faciale și ale părului, dar și un pân-
tec cu bandă spiraloidă (Pl. 8/1)106. 

O clasificare a reprezentărilor antropomor-
fe a fost realizată de cercetătorul R. R. Andre-
escu107. Acesta a stabilit câteva categorii: 

- I. vase de forma corpului uman; 
- II. capace prosopomorfe; 
- III. vase cu trăsături antropomorfe, cu

trei subcategorii: 
--III.A - vase cu față umană modelată sub

buza vasului; 
--III.B - vase cu brațe-tub; 
--III.C - capace cu mâner antropomorf;
- IV. vase cu decor antropomorf; 
- V. vase antropozoomorfe. 
Această clasificare a fost realizată pentru

Cultura Gumelnița, dar poate fi aplicată cu
uşurință şi la alte culturi. Există de asemenea
o altă clasificare similară, dar mai simplă,
care poate fi aplicată în general oricărei cul-
turi şi epoci: 

- 1. Vase care reprezintă corpul uman în
întregime; 

- 2. Vase care sugerează corpul uman, cu
doar câteva trăsături; 

- 3. Sunt prezentate câteva caracteristici
antropomorfe, dar nu tot corpul uman108.

Cu privire la origini, majoritatea arheologi-
lor au fost de acord cu originea din Orientul
Apropiat. Unul dintre cele mai vechi exemple
este din cultura Hassuna (Pl. 8/1)109. O des-
coperire relativ recentă a fost făcută la Çatal-
höyük, în Turcia, şi prezintă o față feminină,
cu un posibil ornament incizat adânc în zona
temporală a capului (Pl. 8/4)110. În timpul
cercetărilor recente la acest sit s-au găsit
fragmente cu trăsături antropomorfe. Un
fragment cu o față umană în relief a fost găsit
în umplutura Clădirii 94111.

după cum am menţionat deja, unele vase
antropomorfe apar în situri din Neoliticul
Timpuriu din zona Europei Răsăritene, pre-
cum Nea Nikomedeia (Pl. 2/2), sanctuarele
de la Rakitovo (Pl. 2/3)112. Numărul de astfel
de vase creşte considerabil în culturile din
Neoliticul Mijlociu şi Târziu (Pl. 4/3, 5). Totuşi,
prin comparație cu alte tipuri de vase, putem
observa că acestea nu sunt foarte des
întâlnite, existând o variație considerabilă în
ceea ce priveşte forma şi ornamentele (Pl.
4/7)113. Statui-vas feminine de mari dimensi-

uni, amplasate pe tronuri, au fost descoperi-
te la Hódmezővásárhely-Kökénydomb. Vasele
sunt goale în interior și prezintă trăsături
antropomorfe pronunţate. Cele trei vase au
fost denumite Venus I, II și III, și prezintă
dimensiuni încadrate între 23-25 cm înălțime.
Ceea ce surprinde este decorul elaborat în
fiecare caz în parte, organizat pe registre,
marcând în mod vizibil triunghiul pubian, pre-
cum în cazul idolilor. Inclusiv tronurile au fost
sacralizate prin diferite semne (Pl. 9/3)114.

În timpul culturii Cucuteni-Ariuşd-Tripolie
varietatea este mare. Vasele antropomorfe nu
sunt foarte numeroase, dar există câteva
tipuri care se repetă, prezente în mai multe
situri, precum şi unele cu formă unică. Există
de asemenea şi vase cu forme speciale, spe-
cifice aşezărilor Precucuteni-Cucuteni, pre-
cum vasele cu coroană (Pl. 9/5), vasele-bino-
clu, vasele-suport şi vasele-coloană, vasele
de tip „horă”115. Trebuie observată grija pen-
tru modelarea vaselor speciale, posibil ținând
cont de nevoile din timpul ritualului. Am dori
să prezentăm câteva exemple. La Ariuşd s-a
găsit un vas foarte atent modelat116, prevăzut
cu patru sâni pe corpul vasului (Pl. 8/3).
Acesta este în legătură cu reprezentarea
femeii în Neolitic, ca fiind dătătoare de viață
şi are o origine sudică (Pl. 8/2)117.

În aşezarea de la Hăbăşeşti, s-au găsit
câteva fragmente de vase antropomorfe.
Unul era complet, câteva restaurabile. Unele
vase aveau sâni modelați pe suprafața exte-
rioară. În partea mediană şi inferioară a vase-
lor erau reprezentate şoldurile şi fesele într-o
manieră realistă. Vl. dumitrescu considera că
acest gen de vase era pictat pe exterior, dar
foarte puține păstrează urme de vopsea.

Printre vasele speciale, putem menționa
vasele cu mâini modelate pe ele (Pl. 2/4) sau
ataşate la corpul vasului, precum şi cele ce
reprezintă piciorul uman. Există descrieri pen-
tru zona culturii Cucuteni118, dar vom aborda
acest subiect în altă lucrare, ce va acoperi o
zonă mai largă. Un alt vas deosebit și unicat
este cel descoperit la Sultana-Malul Roșu.
„Vasul cu Îndrăgostiţi” este, fără dubiu, una
dintre capodoperele artei preistorice (Pl. 9/2).
Vasul este o strachină pictată cu romburi albe
şi roşii în reţea. În partea centrală au fost
modelate două figurine, un cuplu așezat pe o
băncuţă. Bărbatul are o poziție protectoare
față de femeia pe care o ține după umeri.
Femeia ține brațele pe abdomen. Prin cele
două statuete, vasul își pierde rolul funcțio-
nal, el fiind, de fapt, o reprezentare simbolică
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și mitică. La Sultana remarcăm şi alte piese
deosebite: două vase antropomorfe, bogat
decorate cu motive geometrice, pictate cu alb
şi roşu119.

Ceea ce poate fi observat cu privire la
vasele antropomorfe este faptul că seamănă
foarte mult cu idolii şi statuetele, în ceea ce
priveşte modul de reprezentare. Nu
considerăm accidentală prezența lor în sanc-
tuare sau la intrarea în temple. Acestea au
fost aşezate acolo cu un scop clar, posibil
pentru protecție sau pentru depozitarea unor
substanțe. Majoritatea cercetătorilor conclu-
zionează că erau folosite ca inventar special
în cadrul activităților de cult, posibil pentru
stimularea fertilității sau pentru libații120.

Concluzii
Reconstituirea vieții religioase a

comunităților preistorice poate fi o sarcină
dificilă, deoarece rămăşițele arheologice nu
prezintă gândurile şi emoțiile oamenilor din
acele epoci. Este de asemenea greu de
„văzut” dincolo de artefacte. Mai mult ca
sigur, majoritatea vaselor erau folosite la pre-
pararea sau păstrarea hranei, având un scop
funcţional. Forma era adaptată funcției vasu-
lui. Este greu de spus că oamenii preistorici
realizau vase ceramice pentru valoarea deco-
rativă a acestora, dar cu siguranță unele din-
tre aceste vase cu decor foarte elaborat se
găsesc în locuri speciale de cult şi acestea nu
aveau un uz obişnuit121.

Prezența cupei şi a pocalului pe tăblița de
la Tărtăria nu este întâmplătoare, precum
niciunul dintre semnele de pe tăblițe nu este
accidental. Cupa era destinată păstrării unui
lichid sacru. Alături vedem cornul de consa-
crare, un simbol al puterii122, iar brățara din
mormânt avea rol protectiv; idolii erau
utilizați în ritualuri123.

Majoritatea locurilor de cult au un conținut
mixt, cu vase sau unelte de uz comun. Vasele
de libație pot fi uşor recunoscute după forma
lor nepractică. Pot fi de asemenea recunoscu-

te după ornamentele deosebite. Unele au fost
cu siguranță folosite pentru a turna lichide
sau ofrande lichide. Rhyton-urile par să fi fost
folosite pentru a capta libațiile din sânge de la
taurii sacrificați, cel puțin începând din Epoca
Bronzului124. Există variații mari in inventarul
de vase de cult. Vasele din materiale grosiere,
dar cu tezaure prețioase in interior, sunt inte-
resante nu datorită decorului, ci datorită
conținutului lor (Pl. 7/4, 6).

Ceea ce este important de observat, din
perspectiva noastră, este faptul că ritualurile
aveau nevoie de un inventar dedicat.
Observând vasele, se poate face o legătură
între rit şi ritual, între cult şi comportamentul
religios. În Templul 1 de la Parța există un loc
special unde se sacrificau animale (posibil în
anumite momente bine definite). Ofrandele
de sânge se făceau în cupe speciale în
Templul 2 de la Parța şi se aşezau pe un
altar125. Sanctuarul de la Tumba Madžari este
important prin cercetarea sa ca un întreg,
oferind o imagine complexă asupra compor-
tamentului religios126.

Există informații istorice ce pot fi luate în
considerare, având în vedere multitudinea de
informații cu privire la ritualurile din perioada
antică. Toate ritualurile din Grecia Antică
implică folosirea de cupe şi pocaluri. de
exemplu, vase speciale umplute cu apă pură
de izvor erau plasate la intrarea într-un
sanctuar pentru a marca tranziția din spațiul
deschis, public, către cel sacru. În Templul 1
de la Parța, un vas antropomorf a fost plasat
la intrare. În Grecia, credincioşii trebuiau să
se stropească cu apă pentru a-şi purifica cor-
pul şi mintea. Purificarea era necesară pentru
a putea lua parte la ritualurile comunitare127.
În prezent, găsim în bisericile catolice (şi nu
numai) un vas de piatră cu apă sfințită la
intrare. Credinciosul trebuie să îşi înmoaie
degetele în apă, apoi să îşi facă cruce. Se
consideră că acest gest ajută la întărirea
credinței, curățarea de păcate şi alungarea
spiritelor rele.
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AdELA KOVáCS

Planşa 1 / Plate 1
1. Lepenski Vir, Clădirea 54: aranjamentul interior (apud Budja 2006) / Building 54: inner arrangement (after Budja
2006); 2. Planul sanctuarului de la Tumba Madžari (apud Naumov 2011, p. 13, pl. 1.a) / Shrine plan from Tumba

Madžari site (after Naumov 2011, p. 13, pl. 1.a); 3. Curtea sanctuarului de la Achilleion – desen-reconstrucţie (apud
Gimbutas, Winn, Shimabuku 1989, p. 48, fig. 4.20) / The couryard of the Achilleion sanctuary – drawing recons-

truction (after Gimbutas, Winn, Shimabuku 1989, p. 48, fig. 4.20); 4. Planul templului de la Vrbjanska Čuka
(apud Naumov 2011, p. 16, pl. 2) / The Vrbjanska Čuka temple plan (after Naumov 2011, p. 16, pl. 2); 5.
Fotografie cu reconstituirea altarului monumental de la Vrbjanska Čuka (apud Mitrevski 2003, p. 34, fig. 4) /

Photography with the reconstruction of monumental altar from Vrbjanska Čuka (after Mitrevski 2003, p. 34, fig. 4).
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despre vasele ritualice din sanctuarele neolitice sud-est europene

Planşa 2 / Plate 2
1. Figurine, pintadere, vase descoperite în clădirea de cult de la Nea Nikomedeia (apud Budja 2006) / Figurines,

stamp seals, vessels discovered in Nea Nikomedea cult building (after Budja 2006); 2. Vase antropomofe din clădi-
rea de cult de la Nea Nikomedeia (apud Perlès 2004) / Antropomorphic vessels from Nea Nikomedea cult building

(after Perlès 2004); 3. Vase antropomorfe, Rakitovo, Bulgaria (apud Budja 2003, p. 123, fig. 7.1) /
Anthropomorphic vessels, Rakitovo (Bulgaria) (after Budja 2003, p. 123, fig. 7.1); 4. Lepenski Vir. Mâini umane
modelate pe vasul globular (apud Srejović 1981, p. 46) / Human hands modeled on the globular vessel (after
Srejović 1981, p. 46); 5. Planul clădirii de la Vinča (apud Tasić 2007, pl. I) / Plan of the special building from

Vinča (after Tasić 2007, pl. I); 6. Vasul zoomorf descoperit la Vinča (apud Tasić 2007, pl. II) / Zoomorphic bowl
discovered at Vinča (after Tasić 2007, pl. II).

1

2

3 4

5 6

www.cimec.ro / www.mncr.ro



82

AdELA KOVáCS

Planşa 3 / Plate 3
1. Capul unei statuete din altarul de la Tumba Madžari (apud Šemrov, Turk 2009, p. 161, fig. 49) / Head from a
statuette from Tumba Madžari shrine (after Šemrov, Turk 2009, p. 161, fig. 49); 2. Vas cultic de pe altarul de la
Tumba Madžari (apud Šemrov, Turk 2009, p. 88, fig. 15) / Cultic pot from Tumba Madžari shrine (after Šemrov,

Turk 2009, p. 88, fig. 15); 3. Vas askos din sanctuarul de la Tumba Madžari (after Šemrov, Turk 2009, p. 89, fig.
16) / Askos vessel from Tumba Madžari shrine (after Šemrov, Turk 2009, p. 89, fig. 16); 4. Pocal găsit în sanctua-

rul de la Tumba Madžari (apud Šemrov, Turk 2009, p. 113, fig. 27) / Goblet found in the Tumba Madžari shrine
(after Šemrov, Turk 2009, p. 113, fig. 27); 5. Reprezentare antropomorfă monumentală de la altar (apud Šemrov,

Turk 2009, p. 145, fig. 41) / Monumental antropomorphous representation from the shrine (after Šemrov, Turk
2009, p. 145, fig. 41); 6. Vas antropomorf de la Vinča (apud Nikolić, Vuković 2008, p. 58, fig. 6) /

Anthropomorphic vase from Vinča (after Nikolić, Vuković 2008, p. 58, fig. 6); 7. Vasul „Hyde” de la Vinča (apud
Nikolić, Vuković 2008, p. 56, fig. 1) / “Hyde-vase” from Vinča (after Nikolić, Vuković 2008, p. 56, fig. 1).
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despre vasele ritualice din sanctuarele neolitice sud-est europene

Planşa 4 / Plate 4
1. Clădirea comunitară de la Topolnica (apud Vajsov 2012) / The comunitarian building from Topolnica (after

Vajsov 2012); 2. depunerile de pe podeaua clădirii circulare (apud Vajsov 2012) / deposit on the floor of the cir-
cular building (after Vajsov 2012); 3. Vas antropomorf găsit la Anza (apud Gimbutas 1989a, p. 7, fig. 8) /

Antropomorphous vessel found at Anza (after Gimbutas 1989a, p. 7, fig. 8); 4. Templul 1, reconstituire grafică
(apud Lazarovici et alii 2001, p. 205, fig. 166) / Temple 1, graphic reconstruction (after Lazarovici et alii 2001,

p. 205, fig. 166); 5. Vasul cu faţă umană depus la intrarea Templului 1 (apud Lazarovici C. M., Lazarovici Gh.
2006, p. 306, Fig. IIIb.120) / Human facepot deposited at the entrance of Temple 1 (after Lazarovici C. M.,

Lazarovici Gh. 2006, p. 306, Fig.IIIb.120); 6. Intrarea monumentală în Templul 2, vedere estică (apud Lazarovici
et alii 2001, coperta I) / Monumental entrance in Temple 2, eastern view (after Lazarovici et alii 2001, 1st
cover); 7. Vas antropomorf găsit la Parţa, Cultura Tisza (apud www.prehistory.it) / Antropomorphous vessel from

Parţa, Tisza Culture (after www.prehistory.it).
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AdELA KOVáCS

Planşa 5 / Plate 5
1. Altarul A din Templul 1, reconstituire grafică (apud Lazarovici et alii 2001, p. 207, fig. 168a) / Altar A from

Temple 1, graphic reconstruction (after Lazarovici et alii 2001, 207, fig. 168a); 2. Altarul B din Templul 1, reconstituire
grafică (apud Lazarovici et alii 2001, p. 208, fig. 168b) / Altar B from Temple 1, graphic reconstruction (after

Lazarovici et alii 2001, p. 208, fig. 168b); 3. Altarul C din Templul 1, reconstituire grafică (apud Lazarovici et 
alii 2001, p. 211, fig. 170) / Altar C from Temple 1, graphic reconstruction (after Lazarovici et alii 2001, 

p. 211, fig. 170).
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despre vasele ritualice din sanctuarele neolitice sud-est europene

Planşa 6 / Plate 6
1. Templul 2, vedere vestică, stadiu de început, reconstituire grafică (apud Lazarovici C. M., Lazarovici Gh. 2006,

p. 228, fig. IIIb.157) / Temple 2, western view, early stage, graphic reconstruction (after Lazarovici C. M.,
Lazarovici Gh. 2006, p. 228, fig. IIIb.157); 2. Ansamblul cultic de pe peretele vestic al Templului 2 (apud

Lazarovici C. M., Lazarovici Gh. 2006, p. 338, Fig. IIIb.166) / Cultic assembly on western wall of Temple 2 (after
Lazarovici C. M., Lazarovici Gh. 2006, p. 338, Fig. IIIb.166); 3. Mai multe vase pe altarul B, reconstituire în

Muzeul Banatului, Timişoara (apud http://surprising-romania.blogspot.ro/2010/04/neolithic-sanctuary-from-parta.html)
/ Several vessels in altar B area reconstruction in Muzeul Banatului, Timişoara (after http://surprising-romania.blog-
spot.ro/2010/04/neolithic-sanctuary-from-parta.html); 4. Amfora cu faţă umană (apud Lazarovici et alii 2001, p.

229, fig. 193) / Human face amphora (after Lazarovici et alii 2001, p. 229, fig. 193); 5. Cupa pentru sânge de pe
altarul d din Templul 2, restaurată în Muzeul Banatului din Timişoara (apud Lazarovici C. M., Lazarovici Gh. 2006,
p. 326, fig. IIIb.150) / Blood goblet on altar table d from Temple 2, restauration in Banat Museum from Trimişoara

(after Lazarovici C. M., Lazarovici Gh. 2006, p. 326, fig. IIIb.150).
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AdELA KOVáCS

Planşa 7 / Plate 7
1. Ansamblul „Soborul Zeiţelor” de la Poduri (apud Monah et alii 2003, coperta 1) / „Godessess Council“ enssemble

(after Monah et alii 2003, 1st cover); 2. „Sfânta Familie”, ansamblu din L.36, Poduri – dealu Ghindaru (apud
Monah et alii 2003, p. 111) / „Holy Family” assembly from L.36, Poduri – dealu Ghindaru (after Monah et alii

2003, p. 111); 3. Isaiia - Balta Popii. Elemente din contextul ritualic (apud Ursulescu, Tencariu 2004, p. 136, fig.
7) / Isaiia - Balta Popii. Elements from ritual context (after Ursulescu, Tencariu 2004, p. 136, fig. 7); 4. Isaiia -
Balta Popii. Complexul cultic cu figurine (apud Ursulescu, Tencariu 2009, p. 92, fig. 5 ) / Isaiia - Balta Popii. Cult
complex with figurines deposit (after Ursulescu, Tencariu 2009, p. 92, fig. 5); 5. Askos descoperit la Anza IVb
(apud Gimbutas 1974, p. 59, fig. 32) / Askos from Anza IVb (after Gimbutas 1974, p. 59, fig. 32); 6. Tezaurul
cucutenian decoperit la Brad, jud. Bacău, depus într-un askos (apud http://www.calarasi.djc.ro) / The cucutenian

hoard found at Brad, Bacău County, deposited in askos (after http://www.calarasi.djc.ro).
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despre vasele ritualice din sanctuarele neolitice sud-est europene

Planșa 8 / Plate 8
1. Vas antropomorf găsit la Tell Hassuna (apud Müller-Karpe 1974, taf. 60, fig. 13) / Antropomorphous vessel

found at Tell Hassuna (after Müller-Karpe 1974, taf. 60, fig. 13); 2. Vasul cu sâni de la Gradešnica (apud
Gimbutas 1989a, p. 39, fig. 64) / Breasts vessel from Gradešnica (after Gimbutas 1989a, p. 39, fig. 64); 

3. Vasul cu sâni de la Ariuşd (apud http://www.sznm.ro/patrimoniu_arheologie.php) / Breasts vessel from Ariuşd
(after http://www.sznm.ro/patrimoniu_arheologie.php); 4. Vas cu față descoperit la Çatalhöyük (apud Yalman 2006,

p. 198, Fig. 141) / Face pot found at Çatalhöyük (after Yalman 2006, p. 198, Fig. 141).
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AdELA KOVáCS

Planşa 9 / Plate 9
1. Vas cu trăsături antropomorfe de la Biatorbágy-Tyúkberek (apud Merlini 2009, 212) / Vessel with antropomor-

phous features from  Biatorbágy-Tyúkberek (after Merlini 2009, 212); 2. „Vasul cu îndrăgostiţi” de la Sultana (apud
Andreescu 2002, coperta 1) / „Lovers vessel” from Sultana (after Andreescu 2002, 1st cover); 3. Vase Venus de
la Hódmezővásárhely-Kökénydomb (apud Kalicz, Raczky 1987, 14-15) / Venus vessels from Hódmezővásárhely-

Kökénydomb (after Kalicz, Raczky 1987, 14-15); 4. Amforă pictată descoperită în L.2 de la Poduri-dealul Ghindaru
(fotografie în Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni, Piatra Neamţ) / Painted amphora discovered in L.2 from Poduri-
dealul Ghindaru (Photography in Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni, Piatra Neamţ); 5. Vas-Coroană de la Poduri-

dealul Ghindaru (fotografie în Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni, Piatra Neamţ) / Crown-vessel from Poduri-dealul
Ghindaru (photography  in Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni, Piatra Neamţ).
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The prehistoric settlement at Păuleni-Ciuc
”Dâmbul Cetăţii” is positioned in a unique
location, from the perspective of both local
and regional scales. The following paragraphs
will draw upon Geographic Information
Systems (GIS) analyses to document some
aspects of the settlement’s location1. 

Although located at a high elevation,
Păuleni-Ciuc was not a prominent settlement.
Prominence is a measure of the elevation of a
location or landform relative to the area
around it, measured using a Topographic
Position Index (TPI)2, and may be used to
determine if an archaeological settlement is a
central feature within its surroundings3. A
settlement is said to be topographically
prominent if it is located at an elevation
greater than the mean of all other locations
within a pre-defined area.  Păuleni Ciuc’s
topography prominence score was measured
within three areas: a large, 1 km buffer
around the site; a medium-size 625 m buffer;
and a 125 m buffer, which represents the
area in the immediate vicinity of the settle-
ment. The site is not topographically promi-
nent within the 1 km buffer; that is to say,

within a one kilometer radius of the site,
there is a greater amount of land that is at a
higher elevation than the site. 

However, the site is prominent within the
smaller 625 m- and 125 m- buffers (Figure 1).
In other words, the settlement would not
appear prominent, relative to the landforms
around it, to anyone who was more than a
kilometer distant from the site. As they
approached, though, the particular ridgeline
on which Păuleni-Ciuc rests would appear
more dominant, with the site taking on an
increasingly central position within the land-
scape. Such a situation is not surprising,
given the rugged nature of the Ciuc foothills,
and is in line with other Ariuşd sites such as
Ariuşd - Dealul Cisc and Malnaş Băi - Culme
Nisipoasă. However, the site’s location shares
little similarity with settlements like Cucuteni
”Cetăţuia” or Poduri ”Dealul Ghindaru”, which
are prominently located in all of the measu-
red areas4.

The settlement’s low prominence would
have had an effect on the inhabitants’ visibi-
lity. Two types of visibility models were con-
structed for the settlement: a dominance

Geographic Information Systems (GIS) analysis on the
Ariuşd occupation at Păuleni-Ciuc “Dâmbul Cetăţii”,

Harghita County

Cuvinte cheie: Eneolitic; Cucuteni-Ariușd, Transilvania, așezare, georeferenţiere
Key words: Eneolithic, Cucuteni-Ariușd Culture, Transylvania, Settlement, georeferenced data

Analiza GIS (Sisteme de Informaţii Geografice) a aşezării Ariuşd 
de la Păuleni-Ciuc “Dâmbul Cetăţii”, judeţul Harghita

REZUMAT
Așezarea preistorică de la Păuleni-Ciuc "Dâmbul Cetății" este poziționată într-o locație unică, din perspectiva ambelor

scări, cea locală și cea regională. Sistemul de georeferenţiere este unul care cuprinde o serie de unelte folosite la crea-
rea, depozitarea şi reprezentarea unor date spaţiale necesare documentării unor aspecte ale amplasării sitului preistoric.

Utilizarea Sistemului de Informații Geografice (GIS) ca metodă de analiză a vizibilității și peisajului de la Păuleni-Ciuc,
se referă la "reprezentarea spațială a oricărei proprietăți vizuale generate sau asociate cu o configurație spațială". Două
caracteristici ale vizibilității sitului furnizează informații pentru analiza vizibilităţii aşezării de la Păuleni-Ciuc: poziția
dominantă vizuală și importanța vizuală.

Pentru a examina aceste caracteristici ale zonei din jurul sitului Păuleni-Ciuc, ne-am construit un model de date pre-
cise, combinate cu datele existente, și s-au efectuat analize de vizibilitate ale zonei.

Raymond WHITLOW
Arheolog independent, SUA

ray.whitlow@.gmail.com
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viewshed, which measures the area that can
be seen from the site5, and a Cumulative
Viewshed Analysis (CVA), which measures
the total area visible from multiple points
around the site6. In GIS, the viewshed tool
calculates the total visible area from a single
point by drawing a line of Sight (loS) to all
points within a surrounding area. If the loS is
interrupted, that point is considered hidden;
otherwise it is considered visible. The result is
a map of the total area visible from a single
point. The CVA builds upon the viewshed
analysis by generating and then combining
viewsheds from multiple viewpoints. The
result is an image of visual accumulation; the
value at each location represents the total
visibility from that location.

Visibility from Păuleni-Ciuc is severely
restricted (Figure 2). The settlement’s inhabi-
tants would have had the greatest view
directly to the south, where they would be
able to see the valley below them and the
northern slopes of the neighboring hills.
However, their view to the north, east, and
west would have been hindered by the ridge-
line and surrounding hill peaks. Even some
areas in close proximity to the site were not
easily visible; while the villagers could have
easily seen the valley to the south, the valley
leading from the Ciuc basin directly to the site
is largely obscured by a hill to the west. As
with topographic prominence, this restricted
visibility is characteristic of Ariuşd settle-
ments, but distinct from that of the Cucuteni
settlements located in the Moldovan Plateau7. 

While the settlement’s location does not
command an expansive view, the villagers
would have had access to three nearby loca-
tions with much greater vistas (Figure 3).
These are determined by the cumulative
viewshed map, which measures the total visi-
ble area for every location. The cumulate
viewshed can be seen in Figure 3; the brown
areas represent low visibility, while the light
and dark blue areas represent high visibility.
The same hill that blocks Păuleni Ciuc’s view
to the west provides some locations of high
visibility, as does the ridgeline to the
north/northeast of the site. As the cumulative
viewshed map demonstrates, areas of high

visibility are scarce in the immediate vicinity
of Păuleni-Ciuc. While the settlement was not
located directly on an area of high visibility, it
was positioned close to some of the greatest
viewpoints within a 2km area; only Mt. Şumu-
leu, to the southwest and visible from the
site, could provide a greater vista.  If the
results of the settlement’s viewshed and the
area’s cumulative viewshed are considered
together, it is possible to suggest that the
inhabitants may have established their settle-
ment in order to maximize their view of the
surrounding landscape, by using viewpoints
nearby the settlement, while minimizing the
visibility of the settlement itself. The possibi-
lity of a hidden settlement may indicate some
concerns regarding protection or defense on
the part of the inhabitants.

If the inhabitants were concerned with the
settlement’s defense, another important con-
sideration is its accessibility. Movement is
simulated within a GIS by using path distan-
ce and cost distance algorithms8. one variant
of the movement models is the accessibility
model, based the “focal point model” 9, which
generates the least-cost — or, easiest to tra-
verse — paths from a settlement. To deter-
mine a site’s accessibility, a number of origin
points are placed an equal distance from the
site. Then, the least-cost path, which repre-
sents the path to the site that is easiest to
walk, is calculated from each of the origin
points to the site. The result is a network map
that models the accessibility of the settle-
ment.

Păuleni-Ciuc’s accessibility is presented in
Figure 4. The steep slope directly south of the
site had the biggest impact on accessibility,
limiting the majority of southern routes to
only two approaches from the south. From
the Ciuc Basin, the settlement could be
approach from three directions: from the
aforementioned southern route, from the
west via an approach leading straight up the
valley leading to the site, and a third northern
approach cresting the ridgeline to the north.
All of the paths to the site from deeper in the
Ciuc foothills, from the northeast, collapse
into a single route approximately 0,5 km from
the site. 
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GIS analysis on the Ariuşd occupation at Păuleni-Ciuc “Dâmbul Cetatii”, Harghita County

Notes / References

1. Although the examples given here pertain to the
Ariuşd occupation at Păuleni-Ciuc, the GIS analysis is
relevant for all stages of the site’s occupation, as its loca-
tion in the landscape does not change.

2. Weiss 2001, Jenness 2006.
3. e.g., De Reu et alli 2011.
4. Whitlow 2014, p. 193-194, 200-202.

5. For the use of viewsheds in archaeology, see
Llobera 2007; and Trick 2008.

6. Lake et al 1998; Gillings 2009.
7. Whitlow 2014, p. 219-221, 237-242.
8. Conolly and Lake 2006, p. 252-257.
9. Llobera et alli 2011.
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Figures / Figuri

Figure 1. Topographic Prominence of Păuleni-Ciuc
Topographic prominence is a measure of the elevation of a settlement relative to the elevation
of all other landforms within certain vicinity, in this case the area with a 625m radius. Red areas
indicate very prominent features, such as ridgelines and hill peaks, while blue areas indicate very
recessed features, such as valleys.
Figura 1. Topografia altitudinilor de la Păuleni-Ciuc
Topografierea altitudinilor reprezintă măsurarea cotelor unei așezări, în raport cu cotele celor-
lalte forme de relief aflate într-o anumită vecinătate, în acest caz zona are o rază 625m. Zonele
roșii indică elemente foarte proeminente, precum crestele și vârfurile de deal, în timp ce zonele
albastre indică elemente foarte joase, cum ar fi văile.
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Figure 2. Visibility from Păuleni-Ciuc
Visibility is calculated by using a line of Sight to identify areas that are visible from a single point,
in this case the settlement at Pauleni-Ciuc. In this figure, the blue area indicates the area
visible from the site, while the shade of blue indicates how visible that area is, determined by
measuring the distance from the viewpoint and the slope of the land. Highly visible areas are
colored dark blue. 
Figura 2. Vizibilitatea de la Păuleni-Ciuc
Vizibilitatea este calculată folosind o linie a orizontului pentru a identifica zonele care sunt
vizibile dintr-un singur punct, în acest caz, așezarea de la Păuleni-Ciuc. În această figură, zona
albastră indică zona vizibilă de pe situl arheologic, în timp ce umbra albastră indică cât de vizibilă
este zona, determinată prin măsurarea distanței din punctul de vedere de pe sit și panta terenu-
lui. Zonele extrem de vizibile sunt cele de culoare albastru-închis.

Figure 3. Cumulative Viewshed Analysis for the Păuleni-Ciuc area
The Cumulative Viewshed Analysis measures the total visible area for every point on the map.
In other words, the CVA measures which areas have the greatest visibility. With blue is
indicating an area of high visibility and brown indicating an area of low visibility. Păuleni-Ciuc
is located in an area of low overall visibility, but the inhabitants could easily access areas of high
visibility to the north and east.
Figura 3. Analiza cumulativă a vizibilității pentru zona Păuleni-Ciuc
Analiza cumulativă a vizibilității măsoară suprafața totală vizibilă pentru fiecare punct de pe
hartă. Cu alte cuvinte, analiza cumulativă a vizibilităţii măsoară zonele cu cea mai mare
vizibilitate. Cu albastru este indicată o zonă de vizibilitate mare și cu maro o zonă de vizibilitate
redusă. Situl Păuleni-Ciuc este situat într-o zonă de vizibilitate în general scăzută, dar locuitorii
sitului puteau să aibă acces uşor la zone de mare vizibilitate spre nord și est.

Figure 4. Accessibility of Păuleni-Ciuc
An accessibility model calculates the least cost path (the path that is easiest for a person to
travel when walking) between two locations. This accessibility models calculates the least cost
path from a number of locations around Păuleni-Ciuc to the settlement. Taken together, these
paths represent a model of the settlement’s accessibility, indicating from which directions and
which approaches the settlement could most easily be reached. 
Figura 4. Accesibilitatea sitului Păuleni-Ciuc
Un model de accesibilitate calculează calea cea mai uşoară (calea cea mai accesibilă pentru o
persoană să călătorească pe jos), între două locații. Acest model de accesibilitate calculează
calea cea mai uşoară către o serie de locații din jurul sitului Păuleni-Ciuc. În general, aceste căi
reprezintă un model de accesibilitate a aşezării, indicând  din ce direcţii şi care sunt traseele cel
mai ușor de parcurs. 
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GIS analysis on the Ariuşd occupation at Păuleni-Ciuc “Dâmbul Cetatii”, Harghita County

Figure 1 /Figura 1

Figure 2 /Figura 2
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Introducere
În cadrul acestui articol prezentăm rezulta-

tele analizei radiocarbon din nivelul eneolitic
aparţinând culturii Cucuteni-Ariuşd de la
Păuleni-Ciuc, cunoscută în literatura de
specialitate și sub denumirea de Ciomortan,
Şoimeni, Várdomb sau Dâmbul Cetăţii 1.  

Mostrele au fost obținute în perioada săpă-
turilor sistematice din campaniile arheologice
2010-2011, de echipa Muzeului Naţional al
Carpaţilor Răsăriteni din Sfântu Gheorghe
(MNCR) în colaborare cu o echipă interna-
țională din cadrul Archaeotek Canada, coor-
donată de Raymond Whitlow (Universitatea
de Stat din New York, Buffalo). 

În timpul cercetărilor arheologice, echipa a
prelevat mai multe mostre de lemn carboni-
zat. Patru dintre acestea au fost analizate
pentru a obține date de cronologie absolută
ale ocupării acestei așezări în eneolitic și în
epoca bronzului.

Locuirea Ariuşd-Cucuteni de la
Păuleni-Ciuc „Dâmbul Cetăţii”

În prezent, sunt evidenţiate trei niveluri de
locuire atribuite perioadei eneolitice aparţi-
nând culturii Cucuteni-Ariuşd, după cum
urmează: nivelul eneolitic Păuleni I, care
corespunde unei etape timpurii Cucuteni -
probabil faza A1; nivelul eneolitic Păuleni II,
care corespunde etapei clasice Cucuteni, faza
A2; nivelul eneolitic Păuleni III, care cores-
punde unei etape târzii a culturii Cucuteni-
Ariuşd, faza A2. Stratul de cultură eneolitic
este foarte bine păstrat în zona marginală a
promontoriului, unde valul de pământ ridicat
în epoca bronzului a conservat vestigiile din
această perioadă. În incinta aşezării, urmele
de locuire eneolitice au fost deranjate de
amenajările multiple realizate în perioada
epocii bronzului. De-a lungul marginii de sud
a dâmbului, este o vale abruptă, care a gene-
rat o zonă de eroziune în care materialul

Datări radiocarbon aparținând locuirii Cucuteni-Ariuşd de la
Păuleni-Ciuc - „Dâmbul Cetăţii” jud. Harghita*

Cuvinte cheie: Transilvania, Eneolitic, Cultura Cucuteni-Ariuşd, locuinţă, cronologie radiocarbon 
Key words: Transylvania, Eneolithic, Cucuteni-Ariuşd Culture, dwelling, radiocarbon chronology
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arheologic este amestecat. Stratul preistoric
de cultură din zona sudică a sitului este mai
subțire faţă de cel din partea estică, nordică
şi vestică a aşezării.

Vestigiile Cucuteni-Ariuşd de la Păuleni-
Ciuc sunt bine conservate în partea de nord a
sitului, acestea fiind cercetate şi documenta-
te în timpul cercetărilor arheologice realizate
în perioada 1999-2010. Identificarea mai
multor niveluri de locuire din perioada
Cucuteni-Ariuşd s-a bazat, în primul rând, pe
suprapunerea dărâmăturilor incendiate ale
locuinţelor cercetate, precum şi pe analiza sti-
listică şi tipologică a materialului arheologic
descoperit, în special, pe analiza ceramicii
pictate.

Contextul și analiza eșantioanelor
radiocarbon

În timpul cercetărilor din 2010 și 2011,
echipa proiectului a localizat și a prelevat căr-
bune din complexe arheologice închise pentru
a fi utilizate în vederea datărilor cu radiocar-
bon. Ca rezultat, echipa a prelevat multiple
probe din complexe eneolitice și din epoca
bronzului. Dintre acestea, trei probe au fost
selectate din complexe Ariușd-Cucuteni, în
vederea datărilor radiocarbon. Toate probele
provin din Complexul 41 (Cpl.41), descoperit
şi cercetat parţial în S.II, în partea de sud a
aşezării2. 

Cpl.41 reprezintă urmele incendiate ale
unei locuinţe amenajate pe marginea sudică
a aşezării, orientată pe direcţia nord-est/sud-
vest. Dărâmăturile locuinţei incendiate sunt
răspândite pe o suprafaţă de circa 8x4,5 m
(Figura 1). locuinţa s-a delimitat, în partea
superioară, prin aglomerări de chirpici de la
pereţii arşi ai locuinţei, pietre, fragmente
ceramice şi resturi de lemn şi lut ars.
Materialul ceramic descoperit pe acest nivel
aparţine locuirii Cucuteni-Ariuşd. 

Cpl.41 a fost secţionat parţial de Cpl.40.
Cercetarea Cpl.40 s-a efectuat pe suprafaţa
de circa 8x1-2,5 m şi s-a delimitat, în partea
superioară, printr-un strat de pietre, frag-
mente ceramice şi resturi de lemn şi lut ars.
Materialul ceramic descoperit pe acest nivel
aparţine culturii Wietenberg.

Cpl.41 s-a evidenţiat printr-un număr mare

de fragmente ceramice şi vase ceramice
întregibile descoperite între dărâmăturile
incendiate ale locuinţei. Ceramica descoperită
este bine netezită, arsă oxidant şi reductant,
are culoarea cărămizie şi neagră, cu elemente
specifice culturii Ariușd-Cucuteni. În total, au
fost numerotate șapte vase ceramice desco-
perite in situ, răspândite pe o suprafaţă res-
trânsă, figurine, piese din lut, piatră şi silex
(Figura 2).

Având în vedere suprafața relativ plană a
complexului, formată din lutul ars care a pro-
venit de la pereţii construcţiei şi de la vatra de
foc, interpretăm Cpl.41 ca reprezentând
ramăşiţele unei construcții eneolitice conce-
pute pentru un spaţiu de lucru, probabil, o
parte dintr-un „atelier” în aer liber. Datorită
prezenței mari de vase ceramice descoperite
în Cpl.41, acest spațiu putea fi utilizat pentru
producerea ceramicii. Situat la doar câțiva
metri de panta abruptă a promontoriului - pe
partea sudică, Cpl.41 este bine situat pentru
a beneficia de rafalele de vânt necesare
pătrunderii oxigenului în cuptoare sau vetre
de ars ceramica. Ateliere de produs ceramica
și cuptoare de ars ceramica sunt prezente în
unele așezări Cucuteni3.

Cele trei probe radiocarbon au fost recupe-
rate de la Cpl.41. Acestea diferă în mod
semnificativ în ceea ce privește contextul
descoperirii. 

Primul eșantion, PAC-8, a fost recuperat
de pe suprafața superioară a orizontului de
lut ars (în partea de vest), dintr-o zonă
„deranjată” de Cpl.40, care a secționat
complexul eneolitic. Deși această probă provi-
ne dintr-o zonă „deranjată” a Cpl.41, s-a
inclus în această analiză, în vederea corobo-
rării cu celelalte mostre, PAC-12 și PAC-13.

PAC-12 a fost recuperat dintr-un context
arheologic sigur, aflat pe nivelul de călcare,
între vasele ceramice descoperite în partea
centrală a complexului. Eșantionul recuperat
constă într-o bucată de cărbune, cu diametrul
mai mare de 1 cm, descoperit lângă un frag-
ment de lut ars. 

Ultima probă, PAC-13, este formată dintr-
o bucată mare de lemn ars, de asemenea
amestecată în nivelul de lut ars al dărâmătu-
rilor incendiate ale complexului. Eșantionul a
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fost recuperat de la marginea de sud a
Cpl.41, aflat lângă o bucată de lut ars și un
fragment ceramic eneolitic. 

Probele au fost prezentate pentru analize
la Centrul pentru Studii Aplicate a Izotopilor
(CSAI), la Universitatea din Georgia (SUA).
Probele au fost pretratate, pentru a se
preîntâmpina contaminările și a putea fi
măsurate prin metoda accelerării de spectro-
metrie de masă, în vederea determinării vâr-
stei lor4. Datele necalibrate (Tabelul 1) sunt
prezentate în anii radiocarbon înainte de
1950, folosind un C14, cu timp de
înjumătățire de 5568 ani, cu o abatere stan-
dard de eroare. Probele au fost calibrate uti-
lizând software-ul oxCal3.15, date atmosfe-
rice și curba de calibrare. Rezultatele calibrate
și nivelurile lor de încredere pentru probele
PAC-8, PAC-12 și PAC-13, sunt prezentate și
în Figura 3.

Aceste date prezintă o provocare în inter-
pretarea cronologiei absolute a Cpl. 41.
Având în vedere contextul nesigur și data
extrem de timpurie a PAC-8, considerăm că
proba nu este potrivită pentru interpretare.
Cele mai vechi date Proto-Cucuteni și Ariușd,
pentru regiunea cercetată, au o vechime
cuprinsă  între 4.600-4.450 B.C., peste o sută
de ani de la data indicată de PAC-8 de la
Păuleni-Ciuc. În timp ce PAC-8 poate fi con-
temporan cu unele date Precucuteni, până în
prezent nu există materiale Precucuteni des-
coperite în aşezarea eneolitică de la Păuleni-
Ciuc „Dâmbul Cetății”. În altă ordine de idei,
materialele recuperate din Cpl. 41 încadrează
locuirea Ariușd-Cucuteni într-o etapă timpurie,
ceea ce implică o perioadă de timp mult mai
veche faţă de data indicată de proba radiocar-
bon. Din aceste motive, s-a considerat că PAC-
8 de la Păuleni-Ciuc nu este relevant pentru a
fi analizat în cadrul acestui studiu.

Cu toate că există o zonă potențială
contemporană a PAC-12 și PAC-13, nivelul de
încredere pentru această suprapunere este
mic, practic de 2%. Interpretarea datelor cu
cel mai mare grad de încredere provine din
PAC-12; cărbunele a fost recuperat dintre

vasele ceramice şi este încadrat în intervalul
4.350-4.255 B.C. Mostra de date din PAC-13
(lemnul carbonizat recuperat de la marginea
de sud a Cpl.41) a fost încadrată în intervalul
4.070 - 3.960 B.C., practic, s-a constatat o
diferență de peste 200 de ani între cele două
probe. În aceste condiţii, putem afirma că
locuinţa Cpl. 41, a avut două etape de arsuri
distincte, fiecare etapă generând un orizont
de chirpici ars. Cu toate acestea, această ipo-
teză nu este confirmată încă de cercetarea şi
documentarea arheologică. 

În timpul cercetărilor, nu s-a observat nici
o diferenţă cromatică clară între dărâmăturle
arse ale complexului, mai mult decât atât,
lutul ars și materialul ceramic formau o struc-
tură continuă care delimitau conturul locuin-
ţei de la nord la sud. În plan, Cpl. 41 are o
formă dreptunghiulară cu cel puțin un colț
bine definit. În secţiune, umplutura comple-
xului este formată dintr-un strat subțire şi
constant de fragmente ceramice, pietre, lemn
ars şi lut ars. Dacă Cpl. 41 a reprezentat o
structură de locuit unică din cadrul acestei
aşezări, atunci putem să analizăm împreună
PAC-12 şi PAC-13. În acest caz, datele radio-
carbon sunt complexe şi datate în intervalul
4.210-4.050 B.C. la un nivel de încredere de
77,3%. Atât pentru PAC-12, precum și pentru
PAC-13, datele sunt în linie cu aşteptările
noastre pentru etapa ulterioară de locuit, din
perioada Ariușd-Cucuteni A.

Pe baza culturii materiale descoperite în
Cpl. 41, care a inclus ceramica nedecorată și
un număr mic de fragmente ceramice
Coțofeni, acesta a fost atribuit nivelului eneo-
litic Păuleni III. Prin urmare, analizele radio-
carbon datează o fază finală de locuire din
cadrul aşezării eneolitice de la Păuleni-Ciuc.
În timp ce nivelul eneolitic Pauleni III a fost
până acum interpretat ca o fază finală a
culturii Cucuteni-Ariușd, trebuie să eviden-
ţiem faptul că intervalul cronologic indicat
prin datele radiocarbon, în special proba PAC-
12, este contemporană cu datele Cucuteni A2
din alte așezări aflate în apropiere, în timp ce,
la PAC-13, proba este contemporană cu date
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obținute din aşezările Cucuteni A3 de la
hăbășești și Scânteia7. 

În concluzie, putem afirma cu certitudine
că locuirea Ariușd-Cucuteni de la Păuleni-Ciuc
„Dâmbul Cetăţii”, a început în faza A1 a cul-
turii Cucuteni şi a continuat apoi pe parcursul
fazei Cucuteni A2, până între 4.200-4.050 B.C.

Datările absolute din arealul Ariușd în
contextul culturii Cucuteni

Din zona Carpaților Răsăriteni, pentru
locuirea Cucuteni-Ariușd, dispunem de datări
radiocarbon realizate până în prezent pentru
două situri aflate în apropierea așezării de la
Păuleni-Ciuc, cel de la Poduri „Dealul Ghin-
daru” (situat la 50 km est) și așezarea Ariușd
de la Malnaș-Băi (situat la 42 km sud).
Ambele situri sunt potrivite pentru a fi com-
parate cu cel de la Păuleni-Ciuc, deoarece
prezintă similitudini în ceea ce privește
amplasarea geografică și rolul pe care l-au
avut în trecut. 

Situl de la Poduri „Dealul Ghindaru” este

situat pe un deal înalt, aflat deasupra râului
Tazlăul Sărat, controlând accesul în pasul
Ghimeș-Făget, la intrarea dinspre est. 

Situat într-o vale îngustă, așezarea de la
Malnaș-Băi are vedere spre râul olt, care
părăsește bazinul Ciuc prin trecătoarea
Tușnad. Împreună, aceste pasuri legau cen-
trul Transilvaniei de Moldova prin Bazinul
Ciucului. Căile alternative de comunicare și de
schimb se află mai la sud, prin pasul oituz, și
mai la nord, prin Cheile Bicazului. Totuși, zona
Ghimeș-Făget-Tușnad era probabil ruta cea
mai accesibilă pentru comunitățile culturii
Cucuteni-Ariușd.

Datările absolute de la Păuleni-Ciuc
„Dâmbul Cetăţii”, Poduri „Dealul Ghindaru” și
Malnaș-Băi „Platoul Nisipos” sunt prezentate
în Tabelul 3 și Figura 4. Probele de la Poduri
„Dealul Ghindaru” provin din cele patru nive-
luri de locuire Cucuteni A28. Presupunând o
medie de ocupare de 75 ani, Preoteasa
plasează așezarea Cucuteni A2 între 4.450-
4.150 B.C. Cele mai numeroase depozite de
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materiale se găsesc în nivelul A2, sugerând
faptul că  așezarea de la Poduri „Dealul
Ghindaru” a avut o evoluţie maximă în faza
A2 a culturii Cucuteni. la Malnaș-Băi, lászló
A. a identificat patru niveluri de ocupare
aparținând culturii Ariuşd-Cucuteni, fazele
A2-39. Date absolute pentru cele două nive-
luri mai vechi plasează ocuparea eneolitică
cândva între 4.450-4.250 B.C., şi cele mai târ-
zii spre 4.050 B.C.10. Aceste date au fost pre-
levate de la primele două niveluri eneolitice,
astfel locuirea sit-ului de la Malnaş-Băi a con-
tinuat probabil şi mai târziu de perioada indi-
cată de datările radiocarbon.

Suprapunerea cronologică între locuirea
Cucuteni A2 de la Poduri „Dealul Ghindaru” și
cea de tip Ariuşd-Cucuteni A2-3, de la
Malnaș-Băi, a fost deja menţionată11.
Rezultatele radiocarbon încadrează locuirea
Ariuşd-Cucuteni A2 de la Păuleni-Ciuc
„Dâmbul Cetăţii” într-un interval cronologic
de timp contemporan cu cele două situri
menţionate mai sus. Intervalul temporal indi-
cat de PAC-12 este contemporan cu cinci din-
tre cele opt probe radiocarbon din nivelul
Cucuteni A2 de la Poduri „Dealul Ghindaru”.
Mai mult decât atât, din moment ce probele
radiocarbon de la Păuleni-Ciuc au provenit din
nivelul eneolitic Păuleni III, putem presupune
că, pentru nivelul eneolitic Păuleni I și II din
acest sit, locuirea a fost contemporană cu
etapele timpurii ale așezării Cucuteni A2 de la
Poduri „Dealul Ghindaru”. În mod similar, trei
din cele patru mostre radiocarbon, reprezen-
tative pentru primele două niveluri de la
Malnaș-Băi, se suprapun cu PAC-12 și două
dintre cele patru se suprapun cu PAC-13 de la
Păuleni-Ciuc. Ca și în cazul sitului de la Poduri
„Dealul Ghindaru”, datele radiocarbon de la
Malnaș-Băi indică faptul că aşezarea Ariuşd-
Cucuteni a început cândva în intervalul de
4.500-4.400 B.C., probabil contemporan cu
etapele timpurii de la Păuleni-Ciuc, nivelul
eneolitic I și II.

Prin stabilirea contemporaneităţii dintre
aceste trei situri, suntem în măsură să ne
întrebăm care erau cu adevărat relațiile dintre
așezările culturii Cucuteni din Moldova și
așezările de tip Ariușd-Cucuteni din
Transilvania. Împreună, aşezările de la Poduri
„Dealul Ghindaru”, Păuleni-Ciuc și Malnaș-Băi
indică o reţea de comunicare, prin pasurile şi
trecătorile din Carpaţii Răsăriteni şi, în spe-
cial, prin zona Bazinului Ciucului. Acest
„culoar” de comunicare este întărit şi de râul

olt și poate explica prezența unor situri aso-
ciate, cum ar fi cele de la olteni „În Dosul
Cetății”, olteni „Cetatea Fetii", Bod „Dealul
Popilor” şi Ariușd „Dealul Tyiszk”. Mai mult
decât atât, așa cum s-a observat de către
arheologii din Transilvania, cele mai mari
cantități de materiale ceramice de tip
Cucuteni A1 au fost indentificate în aşezările
din Transilvania și din zona Carpaţilor
Răsăriteni12. 

Prin prezentarea acestor analize prelimina-
re radiocarbon de la Păuleni-Ciuc, nu
intenționăm să redeschidem un subiect
amplu dezbătut în arheologia românească, cu
privire la originea aşezărilor de tip Ariuşd-
Cucuteni din Transilvania13. Scopul nostru
este acela de a introduce în circuitul ştiinţific
noile datări radiocarbon atribuite locuirii
Ariuşd-Cucuteni de la Păuleni-Ciuc, în vede-
rea actualizării bazei de date radiocarbon
pentru eneoliticul din România. Până în
prezent, pentru aşezările Ariuşd-Cucuteni din
Transilvania, dispunem numai de două situri
în care au fost realizate datări radiocarbon, la
Malnaş-Băi şi Păuleni-Ciuc. 

obţinerea unor date radiocarbon pentru
locuirea Ariuşd-Cucuteni din Transilvania este
foarte importantă pentru stabilirea relaţiilor
cronologice şi legăturilor culturale, pentru
aşezările cucuteniene din Transilvania și
Moldova.
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Figura 1 / Figure 1
Şoimeni, com. Păuleni-Ciuc – „Dâmbul Cetăţii”, jud. harghita. Cultura Cucuteni-Ariuşd.

Complexul 41: 1. Vedere dinspre nord; 2 – Vedere dinspre est / 
Şoimeni, Păuleni-Ciuc comm. – „Dâmbul Cetăţii”, harghita County. Cucuteni-Ariuşd Culture.

Complex 41: 1 – View from the north; 2 – View from the east.

1

2
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Figura 2 / Figure 2
Şoimeni, com. Păuleni-Ciuc – „Dâmbul Cetăţii”, jud. harghita. Cultura Cucuteni-Ariuşd.

Complexele nr. 40 şi 41 – planul şi locul de unde au fost prelevate mostrele pentru datările radiocarbon /
Şoimeni, Păuleni-Ciuc comm. – „Dâmbul Cetăţii”, harghita County. Cucuteni-Ariuşd Culture.

Plan of complexes 40 and 41, with the locations of radiocarbon samples.
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Figura 3 / Figure 3
Şoimeni, Păuleni-Ciuc comm. – „Dâmbul Cetăţii”, harghita County. Cucuteni-Ariuşd.

Compararea datelor radiocarbon de la Păuleni-Ciuc, Malnaș Băi și Poduri-“Dealul Ghindaru“ /
Şoimeni, Păuleni-Ciuc comm. – „Dâmbul Cetăţii”, harghita County. Cucuteni-Ariuşd Culture.
Comparison of 14C Age Ranges from Păuleni-Ciuc, Malnaş Băi and Poduri-“Dealul Ghindaru“.
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Figura 4 / Figure 4
Şoimeni, Păuleni-Ciuc comm. – „Dâmbul Cetăţii”, harghita County. Cucuteni-Ariuşd.

Intervalele de vârstă radiocarbon pentru probele de la Păuleni-Ciuc / 
Şoimeni, Păuleni-Ciuc comm. – „Dâmbul Cetăţii”, harghita County. Cucuteni-Ariuşd. 

Age ranges of 14C samples from Păuleni-Ciuc.
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Context
Cercetările arheologice desfăşurate în cam-

pania 2013 în situl preistoric de la Şoimeni,
com. Păuleni-Ciuc – „Dâmbul Cetăţii”, jud.
Harghita (în continuare, PCD), de către un
colectiv condus de dr. Valeriu Cavruc şi dr.
Dan Lucian Buzea (Muzeul Naţional al
Carpaţilor Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, jud.
Covasna) au prilejuit noi observaţii legate de
locuirea eneolitică şi a epocii bronzului, ca şi

recuperarea unui important lot de materiale
arheologice1.

Lotul de artefacte aparţinând industriei
materiilor dure animale (în continuare,
IMDA), atribuit culturilor Cucuteni-Ariuşd şi
Wietenberg, include piese care provin din
diferite complexe şi din stratul de cultură
(Complexul 48 – eneolitic; Complexele 15, 32,
51, 52, 328 – epoca bronzului) (fig. 1-2). 

Descoperiri de artefacte preistorice din materii dure
animale în aşezarea de la Şoimeni – „Dâmbul Cetăţii”, 

com. Păuleni-Ciuc, jud. Harghita. Campania 2013

Cuvinte cheie: Cultura Cucuteni-Ariușd, industria materiilor dure animale, Păuleni-Ciuc, teh-
nologie preistorică, Cultura Wietenberg 

Key words: Cucuteni-Ariuşd Culture, osseous materials industry, Păuleni-Ciuc, prehistoric
technology, Wietenberg Culture

Discoveries of bone and antler Prehistoric artefacts in Şoimeni - „Dâmbul Cetăţii”, 
Păuleni-Ciuc comm., Harghita County site. 2013 excavation campaign

ABSTRACT
The article presents the data issued from the analysis regarding a small collection composed of 7 artefacts made of

osseous materials (bone, red deer antler, shell). These belong to the Cucuteni-Ariuşd and Wietenberg cultures. The arte-
facts were recovered during the 2013 excavation campaign. They were recovered from the level outside complexes and
from several complexes (Complex 48 – Aeneolitic; Complexes 15, 32, 51, 52, 328 – Bronze Age, see data in Repertory
and table 1). The study was done using a unitary methodology (Beldiman 2007) which takes into account all quanti-
fiable data of the artefacts; the data was also statistically analyzed and added to a previous elaborated database.
Systematic examination of pieces using an optical microscope (x10 – x40) and a digital microscope (x10 – x400) has
been performed; photos taken (general views, detailed views, and microscopic views) were added to the previous image
database. The study revealed the existence of some types that were already included in the typological list (Beldiman
2007). These are common types which had been met in other systematically studied Aeneolithic and Bronze Age sites.
These types are: two points made of Herbivore fragment of long bone (I A9) and a point made of fragment of Ovis/Capra
or Sus scrofa domesticus rib (I A15); two red deer antler waste (V A3 b3; V A3 b5); a Dentalium shell bead (III D4); a
unique red deer antler zoomprhic plate (see Repertory, table 1 and figs. 1-9). A special attention was drawn to techno-
logical aspects (manufacturing, traces of use) that have been studied and defined on the basis of data issued from
microscopic analyses. There are attested some specific procedures as fracturing, splitting, abrasion. The presence of dif-
ferent types of artefacts allowed us to identify certain domestic unspecialized activities practiced in the site: production
of bone and antler artefacts as well as fibres/hide processing. The presence of Dentalium bead can suggest the
practice of some extra-site activities (exchanges). The little assemblage analyzed offers new chrono-cultural, typological
and paleotechnological markers for complex and extensive analysis of Cucuteni-Ariuşd and Wietenberg communities
from Transylvania region. In this context we make a special mention for the rare/unique red deer antler zoomorphic plate
that has been attested for the first time in this site and (apparently) is rarely present in the area of Wietenberg culture.
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Eneolitic. Cultura Cucuteni-Ariuşd
În această campanie arheologică, stratul

de cultură din epoca eneolitică a fost cercetat
în carourile L-M/4-5, la adâncimea de –2,90 –
-3,20 m de la suprafaţa actuală a terenului.

În această zonă a fost cercetat parţial
Complexul 48 (probabil o locuinţă incendia-
tă?), al cărui contur nu a putut fi delimitat din
cauza faptului că explorarea s-a desfăşurat pe
o suprafaţă restrânsă. Umplutura complexului
era formată dintr-un pământ negru, afânat,
care avea în compoziţie resturi de lemn şi lut
ars. În carourile L-M/4-5, după demontare au
apărut numeroase fragmente ceramice, câte-
va vase, bolovani de piatră, chirpic ars, frag-
mente de figurine antropomorfe şi zoomorfe,
precum şi câteva piese din materii dure ani-
male care se vor prezenta în mod detaliat în
continuare (PCD/I 1 - 2013 Tip I A1, fig. 3;
PCD/I 2 - 2013 Tip I A15, fig. 4; PCD/I 3 -
2013 Tip V A3 b3, fig. 5).

Epoca bronzului – perioada mijlocie.
Cultura Wietenberg

Locuinţa 32
Locuinţa (L.32) a fost construită pe panta

interioară a valului de apărare, după ce în
prealabil s-a realizat o nivelare a terenului. În
partea superioară a locuinţei au fost descope-
rite aglomerări mari de bolovani de piatră de
diferite forme şi dimensiuni, răspândite pe o
suprafaţă măsurând 4,5 x 3m 2. 

În timpul demontării peretelui de nord-est
al L.32, cercetat în această campanie, a fost
descoperită aplica zoomorfă (protomă) masi-
vă realizată din corn de cerb - PCD/IV 3 -
2013 (fig. 8-10). Peretele locuinţei era format
din resturi arse de chirpic care au păstrat
urme şi amprente de pari şi nuiele împletite.
În colţul de nord-vest al locuinţei, între dărâ-
măturile peretelui au fost descoperite frag-
mente ceramice de la mai multe vase cerami-
ce şi piesa menţionată, după toate aparenţe-
le un unicat în cadrul culturii Wietenberg.
Printre resturile de chirpic au fost descoperite
şi resturi de lemn carbonizat. Datările radio-
carbon au plasat această locuinţă în perioada
mijlocie a epocii bronzului, cca. 1830-1680 BC3.

Complexul 51 (Groapă)
Complexul 51 a fost descoperit pe nivelul

de călcare al L.32, în caroul L/1 (fig. 1/1).
Groapa are forma ovală, cu dimensiunile de
0,8 x 0,74 m, pereţii oblici spre bază şi adân-
cimea de 0,4 m de la nivelul la care a fost
descoperită. Umplutura complexului este

formată din pământ negru ușor afânat, bolo-
vani de piatră de dimensiuni medii, fragmen-
te ceramice, lemn carbonizat, precum și o
cantitate mare de lut ars de culoare roşie (fig.
1/2-4). În timpul cercetării acestui complex, a
fost descoperită, în partea de sud-vest a gro-
pii, mărgeaua de Dentalium (piesă de podoabă
de tip III D4 - PCD/IV 2 – 2013, fig. 5; fig. 1/5).

IMDA. Date generale. Metodologie
IMDA eneolitică şi din epoca bronzului des-

coperită la PCD în campaniile 1999-2008 şi
2010-2012 a fost analizată, iar rezultatele
publicate în rapoartele din 2009, 2011 şi
2012, ca şi în câteva studii; foarte recent ea
a fost inclusă într-un catalog4.

Cu prilejul de faţă ne propunem prezen-
tarea rezultatelor preliminare ale analizei
artefactelor descoperite în campania de cer-
cetări a anului 2013. 

Lotul analizat cuprinde 7 piese, dintre care
3 aparţin culturii Cucuteni-Ariuşd, faza A2 şi
4 culturii Wietenberg, faza mijlocie (II) (tabe-
lul nr. 1; fig. 3-11). Piesele se păstrează în
colecţiile Muzeului Naţional al Carpaţilor
Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna
(numerele de inventar sunt redate în cuprin-
sul fişelor din repertoriu şi în tabelul nr. 1).
Starea lor de conservare este în general
bună, permiţând efectuarea observaţiilor
impuse de studiul lor complex. 

În prima etapă a studiului s-a realizat cla-
sificarea tipologică, urmată de elaborarea
repertoriului lotului, în cadrul căruia fiecare
piesă este identificată printr-un indicativ,
compus din sigla sitului, numărul etapei de
locuire şi numărul curent (exemplu: PCD/I
80); indicativul ţine seama de provenienţa
stratigrafică; astfel, cultura Cucuteni-Ariuşd a
primit cifra I (fără departajarea pe nivelurile
I-III, nesemnificativă în condiţiile existenţei
unui lot redus numeric); nivelul atribuit cul-
turii jigodin a fost desemnat cu cifra II,
nivelul atribuit culturii Costişa a fost desem-
nat cu cifra III, iar cel al culturii Wietenberg
cu cifra IV5. 

Piesele au primit indicative provizorii, for-
mate din sigla sitului, numărul nivelului,
numărul de ordine şi anul descoperirii (exem-
plu: PCD/I 2 – 2013; PCD/IV 5 – 2013).

Fiecare artefact a fost tratat după un pro-
tocol standard, cu mai multe paliere şi com-
ponente, vizând înregistrarea extensivă/
exhaustivă a datelor. Se vizează aspecte pre-
cum: materiile prime; starea de conservare
(piese întregi, fragmentare/fragmente); tipo-
logia; morfologia; morfometria; urmele de
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fabricare; urmele de utilizare; formularea ipo-
tezelor relative la rolul funcţional. 

Fişele artefactelor sunt ordonate pe nive-
luri/culturi. Fişa standard pune la dispoziţie
datele despre artefact în următoarea
structură: Indicativ ● Tip ● Cod tipologic ●
Categorie (unelte, arme, podoabe, materii
prime, accesorii etc.) ● Instituţie
deţinătoare/Colecţie ● Număr de inventar ●
Context ● Apartenenţă culturală ● Fig. ●
Materie primă ● Stare de conservare (întreg,
fragmentar, fragment) ● Descriere (morfolo-
gie, date tehnice privind fabricarea, urme de
utilizare, rol funcţional prezumat etc.) ●
Dimensiuni (mm) ● Bibliografia/Inedit6.

Tipologie
Categoriile tipologice reprezentate sunt în

conformitate cu lista tipologică Beldiman
2007: I Unelte; III Podoabe/Piese de port;
V Diverse – Piese tehnice (Deşeuri)7. O piesă
(PCD/IV 3 – 2013) fiind unicat, nu se regă-
seşte în lista tipologică menţionată.

Repartiţia cantitativă a tipurilor arată pre-
dominarea uneltelor (I A = vârfuri de os,
PCD/I 1 – 2013, PCD/I 2 – 2013, PCD/IV 1 –
2013) (N = 3), urmate de piesele din catego-
ria V A = Diverse – Piese tehnice (Deşeuri)
(segment şi fragment de ax de corn de cerb,
PCD/I 3 – 2013; PCD/IV 4 – 2013) (N = 2),
de III D = piese de podoabă/de port (mărgea
de Dentalium, PCD/IV 2 – 2013) (N = 1) şi o
piesă fără categorie tipologică definită (aplică
zoomorfă de corn de cerb, PCD/IV 3 – 2013
(N = 1). A se vedea datele sintetizate în tabe-
lul nr. 1. Grupele tipologice înregistrează pre-
zenţa a 3 entităţi: I A = Vârfuri (N = 3); III D
= Podoabe/Mărgele (N = 1); V A3 = Diverse
– Deşeuri (N = 2). 

Aspecte tehnologice 
Ca materii prime şi specii, efectivul domi-

nant este compus din piesele realizate din
oase lungi (metapodii) şi late (corp costal) de
bovine, cervide, ovicaprine şi/sau porc
domestic (N = 3); acelaşi efectiv îl au piesele
realizate din corn de cerb (aplică zoomorfă;
deşeuri – N = 3); o piesă de podoabă este
realizată pe segment de cochilie de gastero-
pod fosil – Dentalium, N = 1.

Analiza artefactelor descoperite în campa-
nia 2013 a recurs în mod sistematic, conform
procedurilor deja rutinate, la mijloace optice
de observare (microscop optic, măriri x10 –
x40; microscop digital, măriri x10 – x400); au
fost realizate seturi complete de fotografii la

diverse scări, inclusiv cu ajutorul microscopu-
lui (fig. 3/2; 4/2; 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10,
11/2)8, completându-se baza de imagini a
repertoriului artefactelor din sit, constituită
anterior9. 

Cuantificarea tuturor parametrilor pieselor
a completat baza de date elaborată ante-
rior10. Demersul nostru a permis relevarea
unor elemente ale «schemelor operatorii»
aplicate în fabricarea acestor obiecte, ca şi ale
ambianţei tehnologice în care ele se utilizau;
unele dintre ele au fost deja sesizate în urma
studiului pieselor descoperite anterior; se pot
menţiona în acest sens: debitajul osului şi al
cornului de cerb prin aplicarea percuţiei direc-
te/cioplirii şi a percuţiei directe/despicării pro-
babil cu ajutorul toporului sau a unei lame liti-
ce; fasonarea prin recurgerea la abraziunea
multidirecţională (axială, oblică, transversa-
lă); prezenţa banală a instrumentarului de tip
I A1, I A9, I A15 – vârfuri utilizate la perfora-
rea pieilor sau împletirea fibrelor; prelucrarea
relativ frecventă a cornului de cerb; prezenţa
elementelor de podoabă exogene de tipul
mărgelei de Dentalium (procurată probabil pe
calea schimburilor). Între descoperirile din
campania 2013 se remarcă această din urmă
piesă, precum şi aplica zoomorfă de corn de
cerb, un unicum pe teritoriul României, după
datele accesibile la nivelul actual al documen-
tării. exceptând probabil mărgeaua de
Dentalium, piesele se obţineau intra-sit, în
mediul domestic, prin procesarea materiilor
prime procurate local. Lipsesc, dintre desco-
peririle campaniei 2013, materiile prime
neprocesate sau eboşele.

Toate situaţiile şi observaţiile menţionate
mai sus dovedesc, o dată în plus, derularea în
sit a activităţilor domestice rutiniere de prelu-
crare a materiilor dure animale. 

Concluzii
Analiza tipologică a pieselor IMDA desco-

perite în situl de la Şoimeni, com. Păuleni-
Ciuc – „Dâmbul Cetăţii” a permis: completa-
rea reperelor repertoriului tipologic IMDA al
culturii Cucuteni-Ariuşd şi al culturii
Wietenberg din spaţiul intracarpatic; se
remarcă aici prezenţa pieselor simbolice, res-
pectiv a mărgelei de Dentalium şi a aplicei
zoomorfe de corn de cerb, tip nesemnalat
anterior între descoperirile IMDA din sit şi,
aparent, nici în alte situri ale culturii respecti-
ve (Wietenberg, faza II); identificarea unor
genuri de activităţi domestice derulate în sit,
ilustrate prin prezenţa unor artefacte speci-
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fice prelucrării materiilor dure animale (cazul
deşeurilor de corn de cerb); procesarea
curentă a unor materii prime precum pieile
animalelor domestice sau vânate, fibrele
vegetale şi/sau animale (ocupaţii atestate
prin prezenţa vârfurilor de os); verificarea cu
succes, o dată în plus şi dacă mai era nece-
sar, a fiabilităţii sistemului tipologic elaborat
pentru artefactele MDA preistorice din spaţiul
românesc (lista Beldiman 2007)11. 

Deşi redus numeric, reflectând amploarea
cercetărilor derulate în 2013, lotul IMDA stu-
diat furnizează noi repere tipologice, paleo-
tehnologice şi cultural-cronologice importante
pentru abordarea complexă şi extensivă a
manifestărilor civilizaţiei şi culturii comunităţi-
lor intracarpatice eneolitice (cultura Cucuteni-
Ariuşd) şi aparţinând epocii bronzului (cultura
Wietenberg), ale căror artefacte au putut fi,
cu acest prilej, analizate în mod sistematic. 

Repertoriu
Datele din cuprinsul fişelor sunt structu-

rate după reperele: indicativ, tip, trimitere la
figură, instituţie deţinătoare, număr de inven-
tar, contextul descoperirii, cultură şi fază, des-
criere, morfometrie. Toate piesele sunt inedite
la momentul redactării acestui text; un raport
de analiză se va adăuga la finalul raportului
de cercetare arheologică pe 2013 care va fi
publicat în cuprinsul Cronicii cercetărilor
arheologice din România. Campania 2013
(probabil în mai 2014).

PCD/I 1 - 2013, Tip I A1, Fig. 3
MNCR Sf. Gheorghe, Nr. inv. 18293, 2013,

SI, Caroul L/4, Complex 48, Plan 11-12,
Cucuteni-Ariuşd; nivel eneolitic II.

Vârf de os de tip I A1. Piesă fragmentară;
lipseşte partea proximală, fracturată în vechi-
me, probabil în timpul utilizării? Starea de
conservare bună; la partea proximală şi cea
distală se observă concreţiuni calcaroase dis-
continui; urme de ardere. Vârf de os pe frag-
ment diafizar de os lung de erbivor? nedeter-
minabil. Amenajat pe fragment de os lung
nedeterminabil, posibil humerus de porc sau
de cerb. Debitaj realizat prin percuţie directă
/ fracturare şi percuţie directă / despicare.
Fasonare prin raclaj axial şi abraziune aplica-
tă pe marginile părţii proximale/părţii mezia-
le; feţele conservă aspectul anatomic. Partea
activă a fost amenajată prin abraziune aplica-
tă pe feţe şi margini; aspect faţetat. Piesa a
fost fixată probabil axial într-un mâner de
lemn. Urme de utilizare: tocire şi lustru la

nivelul părţii active, rotunjirea extremităţii
distale, fracturarea extremităţii distale; frac-
turarea probabilă la nivelul părţii distale a
mânerului.

L tot 76,24; eP 11,40/9,79; PM 14,60/6,73;
CD 6,86/3,92; LPA cca 30. 

PCD/I 2 - 2013, Tip I A15, Fig. 4
MNCR Sf. Gheorghe, Nr. inv. 18301, 2013,

S I, Caroul H/1’, Cucuteni-Ariuşd; nivel eneo-
litic II.

Vârf de os de tip I A15. Piesă întreagă.
Stare de conservare bună. Vârf pe fragment
de corp costal de ovicaprine sau porc. Debitaj
realizat prin percuţie directă / cioplire – per-
cuţie directă / despicare. Amenajarea sumară
a părţii active (fasonarea) realizată prin abra-
ziune oblică pe feţe şi margini; aspect faţetat.
Urme de utilizare sub forma tocirii şi a lustru-
lui superficiale, localizate exclusiv la nivelul
părţii active.

L tot 63,94; eP 12,69/5,30; PM 9,05/4,30;
CD 4,49/3,49; LPA cca 18. 

PCD/I 3 - 2013, Tip V A3 b3, Fig. 5
MNCR Sf. Gheorghe, Nr. inv. 18285, 2013,

S I, Caroul L-M/5, Groapa stâlp 328, Plan 11-
12, Cucuteni-Ariuşd; nivel eneolitic II.

Rest de debitaj (deşeu). Corn de cerb.
Fragment de ax cu baza unei raze; ţesut com-
pact (compacta). Stare de conservare bună.
Debitaj realizat prin percuţie directă / cioplire
şi percuţie directă / despicare.

L tot 119; lăţ. max. (PM) 46,17; gros. max.
(PM) 12,73.

PCD/IV 1 - 2013, Tip I A9, Fig. 6
MNCR Sf. Gheorghe, Nr. inv. 18333, 2013,

S I, Caroul I-K/1’, jumătatea vestică, Complex
52, Plan 8-9, Material amestecat şi în cerami-
ca din umplutura şanţului interior (Complex
15), Wietenberg, faza II.

Vârf de os de tip I A9. Piesă fragmentară;
se păstrează 2 fragmente, unele lipite câte 2-
3 în laborator. Piesa prezintă urme de ardere
puternică; culoare neagră cenuşie-maronie
neuniformă. Fragmentarea a survenit în
vechime în urma arderii. Se păstrează frag-
mente din partea mezială şi cea distală.
Lipsesc fragmentele părţii proximale / extre-
mităţii proximale şi ale părţii active. Vârf de
mari dimensiuni, amenajat pe os lung de
erbivor nedeterminabil, probabil vită sau
cerb. Debitaj realizat prin şănţuire axială,
fasonare prin abraziune multidirecţională
(axială şi transversală). Dimensiunile frag-
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mentelor sunt variabile, cu lungimi cuprinse
între cca 15 şi 40 mm. 

PCD/IV 2 - 2013, Tip III D4, Fig. 7
MNCR Sf. Gheorghe, Nr. inv. 18298, 2013, S I,

Caroul L/1, Complex 51, Wietenberg, faza II.
Piesă de podoabă de tip III D4. Mărgea

amenajată pe cochilie tubulară de melc fosil
(Dentalium). Piesă întreagă. Stare de conser-
vare bună. Debitaj realizat prin fracturare sau
tăiere transversală şi fracturare. Urme de uti-
lizare: tocirea accentuată a suprafeţei şi a
marginilor; deformarea conturului extremită-
ţilor datorită abraziunii fine produse de firul
de fixare. Piesa a fost probabil fixată indivi-
dual, prin coasere pe un suport textil sau de
piele (piesă vestimentară, fâşie de material,
alte obiecte neprecizabile).

L tot 17,44; eP (convenţional, diametrul
mai mare) 8,16/7,94; PM 7,91/7,67; eD (con-
venţional, diametrul mai mic) 7,15/7,00. 

PCD/IV 3 - 2013, Tip ?, Fig. 8-10
MNCR Sf. Gheorghe, Nr. inv. 18294, 2013,

S I, Caroul L/1, Complex/Locuinţa 32, Plan 8-
9, Wietenberg, faza II.

Aplică zoomorfă (protomă) masivă realiza-
tă din corn de cerb (compacta). Piesă întrea-
gă. Stare de conservare bună. Materia primă
reprezintă un fragment extras de la baza
coroanei, cu prezervarea bazelor a două raze
de coroană şi a unui fragment de ax.
Debitajul a fost realizat prin percuţie directă /
cioplire şi percuţie directă / despicare, cu sco-
pul extragerii unui segment de ax şi a seg-
mentelor proximale ale razelor de coroană; a
urmat despicarea pentru extragerea fragmen-
tului de compacta. Fasonarea a implicat mai
multe etape. Feţele au fost regularizate prin
cioplire, operaţie care a determinat elimina-
rea parţială a reliefului ţesutului compact pe
faţa superioară (care prezintă o suprafaţă
convexă) şi a ţesutului spongios pe faţa infe-
rioară (care prezintă o suprafaţă quasi-
plană). Marginile şi extremităţile au fost
modelate prin cioplire, aplicată probabil cu
ajutorul unei unelte metalice cu tăiş foarte
ascuţit (topor de bronz?). extremităţile au
morfologie convexă obţinută prin fasonare,
cu faţete de cioplire pe faţa superioară. Astfel
de faţete se observă şi pe margini. Piesa are
aspectul general al unei aplice zoomorfe
neterminate (protomă stilizată de bovideu?
sau cervid?), fără detalii marcate sau decor;
ea nu este o eboşă pentru o piesă nedefinită.

Nu se observă elementele unui dispozitiv de
fixare de genul perforaţiilor, care probabil nu
au fost realizate înainte de abandon. Nu pre-
zintă urme de uzură. Se remarcă intenţia
materializată de obţinere a unui artefact cu
morfologie simetrică, predefinită, în plan ver-
tical, prin prelevarea specială a fragmentului
de ax cu baza razelor. Artefactul ilustrează
cazul exploatării tehnologico-funcţionale a
morfologiei anatomice a materiei prime, care
devine definitorie pentru obiectul finit; morfo-
logia anatomică a materiei prime a determi-
nat alegerea respectivului fragment de com-
pacta pentru realizarea unui artefact care
înglobează această morfologie şi o subordo-
nează finalităţii sale funcţionale, aceea de
imagine a unui cap de animal cornut, bovideu
(taur, bour) sau cerb. Aplica se putea fixa pe
un suport mobil oarecare (obiect de metal,
lemn, piele, material textil etc.) sau pe un
suport fix (perete, stâlp etc.).

L tot cca 125; eP ramura stângă 137; eP
ramura dreaptă 135; lăţ. la nivelul extremită-
ţii ramurilor 135; eP 43,60/12,30; PM 62,20
/11,93; baza ramurii drepte 42,57/11,48;
baza ramurii stângi 45,01/10,88; eD ramura
stângă 28,46/13,47; eD ramura dreaptă
26,33/15,15. 

PCD/IV 4 - 2013, Tip V A3 b5, Fig. 11
MNCR Sf. Gheorghe, Nr. inv. 18362, 2013,

S I, Caroul I/1’, Complex 15, Plan 9,
Wietenberg, faza II.

Rest de debitaj (deşeu) – tip V A3 b5. Corn
de cerb. Piesă fragmentară. Se păstrează 20
fragmente, unele dintre ele lipite în laborator.
Stare de conservare mediocră. Urme de arde-
re puternică; fragmentare determinată de
ardere. Segment de ax (bază de coroană) cu
bazele a trei raze detaşate. Debitajul s-a rea-
lizat probabil prin percuţie directă / cioplire
pentru secţionarea axului şi desprinderea
razelor; urme clare de cioplire, suprapuse,
aplicate pe o direcţie oblică se conservă la
extremitatea distală a unei raze.

Diam ax (baza coroanei) 65/50; diam R1
(convenţional) 34,64/33,01; diam R2 (con-
venţional) cca 40/38; diam R3 (convenţional)
45/43. 
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2. Kavruk et al. 2014, p. 126-128.
3. A se vedea articolul semnat de Whitlow et alii în

sumarul acestui număr.

Note / References

BAR – British Archaeological Reports; 
CCAR – Cronica cercetărilor arheologice din România; 
CD – Calibrul distal; 
Diam – diametru; 
ED – extremitatea distală; 
EP – extremitatea proximală; 
IMDA – Industria materiilor dure animale; 
L – Lungimea; 
L tot – Lungimea totală; 

Lăţ – Lăţimea; 
LPA – Lungimea părţii active; 
MNCR – Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Sf.
Gheorghe, jud. Covasna; 
PCD – Păuleni-Ciuc-„Dâmbul Cetăţii”; 
PM – Partea mezială; 
PP – Partea proximală; 
R – rază (de corn de cerb); 
S – Secţiunea.

Abrevieri / Abreviations

Tabel nr. 1 / Table 1
Şoimeni, com. Păuleni-Ciuc – „Dâmbul Cetăţii”, jud. Harghita (2013). IMDA aparţinând culturilor Cucuteni-Ariuşd şi

Wietenberg. Repertoriu.
Şoimeni, Păuleni-Ciuc comm. – „Dâmbul Cetăţii”, Harghita County (2013). Bone and antler artefacts. Cucuteni-Ariuşd

and Wietenberg Cultures. Repertory.
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Figura 1 / Figure 1
Şoimeni, com. Păuleni-Ciuc – „Dâmbul Cetăţii”, jud. Harghita (2013). 

Locuinţa 32 – vedere generală dinspre nord (1); Complexul 51 – groapă, delimitarea şi secţiunea gropii (2, 3, 4);
detaliu - Mărgea (Dentalium). Cultura Wietenberg (5) /

Şoimeni, Păuleni-Ciuc comm. – „Dâmbul Cetăţii”, Harghita County (2013). 
Dwelling 32 – general view from north (1); Complex 51 – pit, surface view and section (2,3,4); detail – view of

Dentalium shell bead in situ. Wietenberg Culture (5).
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Figura 2 / Figure 2
Şoimeni, com. Păuleni-Ciuc – „Dâmbul Cetăţii”, jud. Harghita (2013). 

Complex 48 (locuinţă) – vedere dinspre est (1); vedere dinspre nord (2) /
Şoimeni, Păuleni-Ciuc comm. – „Dâmbul Cetăţii”, Harghita County (2013). 

Complex 48 (dwelling) – view from east (1); view from north (2). Cucuteni-Ariuşd Culture.
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Figura 3 / Figure 3
Şoimeni, com. Păuleni-Ciuc – „Dâmbul Cetăţii”, jud. Harghita (2013). 

IMDA. PCD/I 1 – 2013. Vârf de os de tip I A1 – vederi generale (1) şi detalii microscopice (2). 
Cultura Cucuteni-Ariuşd /

Şoimeni, Păuleni-Ciuc comm. – „Dâmbul Cetăţii”, Harghita County (2013). 
Bone and antler artefacts. PCD/I 1 – 2013. Bone point, I A1 type – general view (1) and microscopic view (2).

Cucuteni-Ariuşd Culture.
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Figura 4 / Figure 4
Şoimeni, com. Păuleni-Ciuc – „Dâmbul Cetăţii”, jud. Harghita (2013). 

IMDA. PCD/I 2 – 2013. Vârf de os de tip I A15 – vederi generale (1) şi detalii microscopice (2). 
Cultura Cucuteni-Ariuşd /

Şoimeni, Păuleni-Ciuc comm. – „Dâmbul Cetăţii”, Harghita County (2013). 
Bone and antler artefacts. PCD/I 2 – 2013. Bone point, I A15 type – general view (1) and microscopic view (2).

Cucuteni-Ariuşd Culture.
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Figura 5 / Figure 5
Şoimeni, com. Păuleni-Ciuc – „Dâmbul Cetăţii”, jud. Harghita (2013). 

IMDA. PCD/I 3 – 2013. Deşeu de corn de cerb de tip V A3 b3 – vederi generale (1) 
şi detalii microscopice (2). Cultura Cucuteni-Ariuşd /

Şoimeni, Păuleni-Ciuc comm. – „Dâmbul Cetăţii”, Harghita County (2013). 
Bone and antler artefacts. PCD/I 3 – 2013. Waste, red der antler of V A3 b3 type – general view (1) 

and microscopic view (2). Cucuteni-Ariuşd Culture.
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Figura 6 / Figure 6
Şoimeni, com. Păuleni-Ciuc – „Dâmbul Cetăţii”, jud. Harghita (2013). 

IMDA. PCD/IV 1 – 2013. Vârf de os de tip I A9, fragmente – vederi generale (1) 
şi detalii microscopice (2). Cultura Wietenberg /

Şoimeni, Păuleni-Ciuc comm. – „Dâmbul Cetăţii”, Harghita County (2013). 
Bone and antler artefacts. PCD/IV 1 – 2013. Bone point, I A9 type, fragments – general view (1) 

and microscopic view (2). Wietenberg Culture.  
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Figura 7 / Figure 7
Şoimeni, com. Păuleni-Ciuc – „Dâmbul Cetăţii”, jud. Harghita (2013). 

IMDA. PCD/IV 2 – 2013. Mărgea pe cochilie de melc fosil (Dentalium) de tip III B4 – vederi generale (1) 
şi detalii microscopice (2). Cultura Wietenberg / 

Şoimeni, Păuleni-Ciuc comm. – „Dâmbul Cetăţii”, Harghita County (2013). 
Bone and antler artefacts. PCD/IV 2 – 2013. Bead made of fossil shell (Dentalium), III B4 type – general view (1) 

and microscopic view (2). Wietenberg Culture.
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Figura 8 / Figure 8
Şoimeni, com. Păuleni-Ciuc – „Dâmbul Cetăţii”, jud. Harghita (2013). 

IMDA. PCD/IV 3 – 2013. Aplică zoomorfă de corn de cerb – vederi generale (1-2). 
Cultura Wietenberg / 

Şoimeni, Păuleni-Ciuc comm. – „Dâmbul Cetăţii”, Harghita County (2013). 
Bone and antler artefacts. PCD/IV 3 – 2013. Red deer antler zoomorphic plate – general view (1-2). 

Wietenberg Culture.
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Figura 9 / Figure 9
Şoimeni, com. Păuleni-Ciuc – „Dâmbul Cetăţii”, jud. Harghita (2013). 

IMDA. PCD/IV 3 – 2013. Aplică zoomorfă de corn de cerb – detalii macroscopice (1-2). 
Cultura Wietenberg /

Şoimeni, Păuleni-Ciuc comm. – „Dâmbul Cetăţii”, Harghita County (2013). 
Bone and antler artefacts. PCD/IV 3 – 2013. Red deer antler zoomorphic plate – macroscopic view (1-2). 

Wietenberg Culture.
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Figura 10 / Figure 10
Şoimeni, com. Păuleni-Ciuc – „Dâmbul Cetăţii”, jud. Harghita (2013). 

IMDA. PCD/IV 3 – 2013. Aplică zoomorfă de corn de cerb – detalii microscopice (1-2). 
Cultura Wietenberg /

Şoimeni, Păuleni-Ciuc comm. – „Dâmbul Cetăţii”, Harghita County (2013). 
Bone and antler artefacts. PCD/IV 3 – 2013. Red deer antler zoomorphic plate – microscopic view (1-2). 

Wietenberg Culture.
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Figura 11 / Figure 11
Şoimeni, com. Păuleni-Ciuc – „Dâmbul Cetăţii”, jud. Harghita (2013). 

IMDA. PCD/IV 4 – 2013. Deşeu de corn de cerb de tip V A3 b5 – vederi generale (1) şi detalii microscopice (2).
Cultura Wietenberg /

Şoimeni, Păuleni-Ciuc comm. – „Dâmbul Cetăţii”, Harghita County (2013). 
Bone and antler artefacts. PCD/IV 4 – 2013. Waste, red deer antler, V A3 b5 type – general view (1) and microscopic

view (2). Wietenberg Culture.
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În perioada târzie a epocii bronzului din
zona nord-vest pontică, industria materiilor
dure animale (IMDA) a înregistrat un progres
evident faţă de etapele cronologice anterioa-
re, mai ales din punctul de vedere al produc-
ţiei de piese şi al variabilităţii tipologice a
acestora1. Cel mai important segment al
amintitei categorii de artefacte îl reprezintă
uneltele, multe dintre ele destinate prelucrării
pieilor de animale, urmate de arme, iar într-o
proporţie mai mică, se întâlnesc piesele de
podoabă şi harnaşament. Cu excepţia celor
din urmă, procedeele tehnologice vizau doar
latura utilă a produselor finite, şi mai puţin
cea estetică, motiv pentru care IMDA a fost
studiată în ansamblu, şi în rare cazuri au fost
analizate tipuri distincte de obiecte (a se
vedea psaliile2, omoplaţii crestaţi3 şi, mai
recent, vârfurile de săgeată4).

Mergând pe linia unui studiu restrâns, în
cazul de faţă ne vom concentra atenţia doar
asupra butonilor din os şi corn întâlniţi în

cadrul culturii Noua. Alegerea noastră nu a
fost întâmplătoare, considerând că lotul de
piese analizat ne poate oferi suficiente
informaţii pentru a lămuri originea acestor
artefacte, tipologia lor, funcţionalitatea şi
implicaţiile sociale.

Înainte de a trece la prezentarea pieselor,
trebuie să lămurim un aspect terminologic. În
lucrările de arheologie, artefactele pe care le
vom discuta în cele ce urmează au fost men-
ţionate sub denumiri diferite, precum:
,,şaibe”5, ,,sigilii”6, ,,discuri”7, ,,butoni”8.
Pentru a da o notă unitară analizei noastre,
vom folosi pe parcursul textului cea din urmă
denumire - butoni, considerând că exprimă
cel mai bine trăsăturile morfologice ale res-
pectivelor obiecte, cu toate că, sub aspect
funcţional, utilitatea lor putea să fie diferită.

Catalogul  descoperirilor
1. Andrieşeni, jud. Iaşi (fig. 2/4)
Cercetarea unor ,,cenuşare” existente în

Butonii de os şi corn descoperiţi în mediul culturii Noua

Cuvinte cheie: Bronzul târziu, cultura Noua, estul României, butoni, simboluri solare
Key words: Late Bronze Age, Noua culture, Eastern Romania, buttons, solar symbols

Bone and antler buttons found within the territory of Noua culture 

ABSTRACT
The authors of this paper analyzed bone and antler buttons found in the territory of the Noua culture (the Late Bronze

Age). Twelve finds are known; most objects are scattered in the area between the Prut and the Eastern Carpathians.
From a technological standpoint, these artifacts are mostly made of bone with only one piece being made of antler. As
well, almost all the items are decorated with meanders, circles and rays, which are solar symbols. 

Such items appear during the Bronze Age over a vast geographical area, and one of the common elements is the
spiral-meander pattern. Bone and antler buttons found within the territory of Noua culture are rooted in the Monteoru
culture. 

Regarding the context discovery, most of the buttons were found in settlements, except a single button, which was
found among the grave goods of a burial. 

In terms of function, three possible uses can be identified: as amulets, as accessories for clothing, and as accesso-
ries for harnesses. 

The ornaments on these objects, which are also found on other types of items that are specific to the Late Bronze
Age (e.g. - bridle cheek pieces, axe-scepters, dagger handles, spindle whorls), confirm the existence of a solar cult
during the period in question.
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punctul Vatra satului a permis şi descoperirea
unui buton de os, convex în secţiune, care are
în plan central un cerc, iar în interiorul
acestuia se găsesc alte patru cercuri mai mici,
dispuse cardinal, fiecare având în interior câte
un punct. Dimensiuni: diametrul max.- 3 cm9.

2. Bărboasa, jud. Bacău (fig. 2/2)
Din aşezarea cu „cenuşare” aflată în pun-

ctul Dealul Bărboasa sau Dealul Bisericii10,
provine un buton de os, plan-convex în
secţiune, cu o perforaţie centrală. Decorul,
realizat prin incizare, este constituit din patru
raze, dispuse cardinal şi terminate prin cer-
curi incomplete11.

3. Cavadineşti, jud. Galaţi (fig. 2/5)
În aşezarea culturii Noua din punctul Râpa

Glodului, în „cenuşarul” nr. 1, a fost descope-
rit un buton de os, circular în plan şi convex
în secţiune. Pe faţa superioară prezintă un
decor compus din şase cercuri concentrice,
fiecare având un punct în mijloc. De la fieca-
re cerc pleacă spre zona centrală a piesei câte
o linie. Pe partea interioară se găseşte o ure-
chiuşă pentru fixare. Dimensiuni: diametrul
max. - 3 cm12.

4. Cândeşti, jud. Vrancea (fig. 2/10)
În nivelul Noua, alături de alte produse ale

IMDA, a fost descoperit şi un buton discoidal,
lucrat din os. Piesa are o perforaţie centrală,
iar pe faţa superioară prezintă un decor com-
plex. Perforaţia este încadrată de un cerc,
înconjurat la rândul său de şapte triunghiuri,
dispuse radial, fiecare având în interior câte
un punct. un chenar circular, realizat prin inci-
zare, încadrează decorul central. Dimensiuni:
diametrul max. - 2,3 cm13.

5. Crasnaleuca, jud. Botoşani (fig. 2/1)
Din aşezarea cu „cenuşare”, aflată pe malul

drept al Prutului, în punctul Stanişte14, provi-
ne şi o piesă discoidală, lucrată din os.
obiectul nu a fost publicat de autoarea săpă-
turilor arheologice, motiv pentru care nu se
cunosc condiţiile descoperirii şi dimensiunile
butonului. Singurul desen al piesei este întâl-
nit într-un studiu al lui V. Cavruc15. Potrivit
acestuia, artefactul prezintă o perforaţie cen-
trală, încadrată de un decor alcătuit din linii
incizate, dispuse în unghi. Tot prin incizie a
fost realizat şi decorul meandric, dintr-o linie
simplă, care are în interiorul fiecărei bucle
câte un punct.

6. Dumeşti, jud. Vaslui (fig. 2/6)
De pe suprafaţa unei aşezări cu ceramică

Noua provine şi o piesă discoidală, confecţio-
nată din os, convexă în secţiune. Întreaga
suprafaţă a piesei este acoperită cu un decor

solar, alcătuit din şase raze, ce încadrează un
cerc. Fiecare dintre raze se termină cu un
cerc mai mic, care are în interior un punct.
Atât în cercul aflat în plan central, cât şi în
segmentele de cerc descrise de cele şase
raze, a fost incizat câte un punct16.  

7. Gârbovăţ, jud. Galaţi (fig. 2/7-9)
Cercetările efectuate în aşezarea cu „cenu-

şare” din punctul Zahareasca17, au dus la
descoperirea a trei butoni de os, dintre care
doi sunt întregi şi unul este fragmentar. una
dintre piese este convexă în secţiune, are o
perforaţie centrală, iar decorul este alcătuit
din patru cercuri circumscrise, încadrate de o
bandă circulară din linii în zig-zag. Pe margi-
ne prezintă o bandă din incizii dispuse oblic.
Cea de a doua piesă se păstrează pe jumăta-
te şi are acelaşi decor ca exemplarul anterior,
cu excepţia faptului că pe margini au fost rea-
lizate mai multe grupe de linii scurte, vertica-
le. ultima piesă este plan-convexă în secţiu-
ne, prezintă o perforaţie centrală, încadrată
de două cercuri concentrice de la care por-
nesc radial mai multe linii scurte18.

8. Lichitişeni, jud. Bacău (fig. 2/3)
În punctul Pe tablă a fost cercetată o aşe-

zare cu „cenuşare”, de unde provine un buton
de os, nedecorat, cu faţa superioară convexă,
iar pe partea dorsală prezintă un suport cilin-
dric. Piesa are o margine ruptă19.

9. Mihăileni, jud. Covasna (fig. 2/11)
De pe teritoriul satului provine o piesă dis-

coidală, lucrată din corn de cerb, cu faţa
plată, iar partea dorsală este convexă. În
zona centrală prezintă o perforaţie, încadrată
de o incizie circulară, de la care pornesc cinci
raze, la capetele cărora se află câte două cer-
curi incomplete. În interiorul cercurilor, între
acestea, dar şi între raze, se întâlnesc puncte
incizate. Deşi nu provine dintr-un context
arheologic clar, autorii care au publicat piesa
au propus o încadrare a acesteia în cultura
Noua. Dimensiuni: diametrul max. - 7,7 cm20.

10. Pererâta, raionul Briceni (Rep.
Moldova)(fig. 3)

În mormântul M.3, din necropola aflată pe
malul stâng al Prutului, a fost descoperit un
buton discoidal, convex în secţiune. În zona
centrală prezintă o perforaţie circulară, iar
decorul este complex, alcătuit dintr-o linie
continuă, meandrică, în interiorul buclelor
alternând punctele incizate şi două cercuri cu
câte un punct în interior. Pe marginea piesei
sunt linii incizate, dispuse în zig-zag.
Dimensiuni: diametrul max. - 3,2 cm21. 

Butonul a fost descoperit în zona craniului
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defunctului, alături de un vas întreg, o toartă
de vas şi două aşchii de silex.

11. Slobozia-Şireuţi, raionul Briceni
(Rep. Moldova)(fig. 2/12)

Din aşezarea culturii Noua, pe lângă alte
obiecte din os şi corn, provine şi un buton
lucrat din os. Artefactul are marginile rupte,
iar în zona centrală prezintă o perforaţie,
încadrată de trei cercuri concentrice. Tot prin
incizare au fost realizate şi grupe de câte trei
linii dispuse în unghi, orientate cardinal22.

12. Târgu Secuiesc, jud. Covasna (fig.
2/13)

În cartierul Kanta a fost descoperită o aşe-
zare Noua, de unde provine un buton de os,
discoidal. Pe faţa superioară prezintă un
decor solar (vârtej spiralic), constituit din
şapte raze, între care se găsesc cercuri mici
cu câte un punct central. Piesa are un chenar
alcătuit  din grupe de linii oblice. La partea
interioară, corespunzător diametrului piesei,
se păstrează o porţiune din ţesutul spon-
gios23. Dimensiuni: diametrul max. - 2,5 cm.

Discuţii
un prim aspect asupra căruia ne vom

îndrepta atenţia este cel privitor la tehnologia
de confecţionare a obiectelor care fac subiec-
tul acestui studiu. Cele mai multe dintre ele
au fost realizate din os şi doar un singur
exemplar este făcut din corn de cerb. Era pre-
ferat suportul osos datorită unor caracteristici
care-l făceau viabil pentru modelarea unor
astfel de artefacte: avea o suprafaţă fină, nu
era foarte gros, deci nu implica mult efort
pentru perforare şi nu necesita acţiuni supli-
mentare de îndepărtare a ţesutului spongios,
ca în cazul cornului. Dintre cele 14 exemplare
cunoscute, doar unul este nedecorat (butonul
de la Lichitişeni), ceea ce poate constitui şi un
argument în favoarea faptului că respectivul
obiect nu a fost finalizat. De asemenea,
modul de realizare a motivelor ornamentale
implica utilizarea unor piese metalice şi chiar
a unor şabloane pentru a se obţine acele cer-
curi sau segmente de cerc, care formează
decoruri complexe. 

Sub raport dimensional, exemplarele
cunoscute de noi sunt mici şi se încadrează
între 2,3 - 7,7 cm diametrul maxim. Nu tre-
buie totuşi să excludem posibilitatea ca varia-
bilitatea parametrilor morfologici să fie legată
şi de utilităţile diferite pe care le puteau înde-
plini aceste obiecte.

Deşi lotul de piese cunoscut în prezent nu
este foarte consistent, vom încerca realizarea

unei schiţe tipologice, care are la bază siste-
mul de prindere al acestor obiecte, conside-
rând că astfel pot fi intuite posibile funcţiona-
lităţi ale artefactelor în discuţie. Din acest
punct de vedere, butonii de os şi corn pot fi
împărţiţi în trei tipuri:

I - butoni cu suport de prindere (Lichiti-
şeni, Cavadineşti, Târgu Secuiesc);

II - butoni cu perforaţie centrală (Băr-
boasa, Crasnaleuca, Gârbovăţ, Mihăileni,
Cândeşti, Pererâta, Slobozia-Şireuţi);

III - butoni neperforaţi (Andrieşeni,
Dumeşti). 

Înainte de a discuta pe larg despre aceste
artefacte, e necesar să facem referire la origi-
nea lor. Este binecunoscut faptul că în ansam-
blul IMDA al culturii Noua, pe lângă unele
tipuri de obiecte al căror punct de plecare se
află în zonele nord-pontice, îşi continuă evo-
luţia şi unele categorii de piese care sunt spe-
cifice culturilor bronzului mijlociu din spaţiul
carpatic. În cazul de faţă, avem în vedere
prezenţa în mediul culturii Monteoru a unor
butoni de os, similari cu cei menţionaţi în
paginile anterioare. Ne referim aici la exem-
plarele de la Tercheşti (jud. Vrancea)24 (fig.
1/1-3), Pufeşti (jud. Vrancea)25 (fig. 1/4, 5),
Vârteşcoiu (jud. Vrancea)26 (fig. 1/6) şi
Poiana (jud. Galaţi)27 (fig. 1/7). Modul de rea-
lizare al acestora şi elementele decorative,
care sunt foarte asemănătoare cu cele de pe
piesele Noua, ne permit să le considerăm
drept prototipuri pentru cele din urmă.
Inclusiv răspândirea butonilor de os şi corn
din cultura Noua indică o apropiere de medii-
le bronzului mijlociu carpatic, în sensul că
cele mai multe exemplare se întâlnesc în
jumătatea sudică a Moldovei dintre Carpaţi şi
Prut, în arealul ocupat anterior de comunită-
ţile monteorene. o altă grupare de piese
poate fi observată în zona bazinului mijlociu
al Prutului, iar alte două descoperiri, legate
probabil tot de spaţiul răsăritean al României,
se cunosc în sud-estul Transilvaniei (fig. 1/8). 

Şi contextul descoperirii acestor piese
reprezintă un detaliu care trebuie analizat.
Din această perspectivă, exemplarele cunos-
cute în prezent se grupează astfel: 12 piese
provin din aşezări, un buton a făcut parte din
inventarul unui mormânt, iar un altul provine
dintr-o descoperire izolată. Nu poate fi trecut
cu vederea faptul că cei mai mulţi dintre
butonii întâlniţi în aşezări au fost descoperiţi
pe suprafaţa sau în nivelurile arheologice ale
unor „cenuşare”, dar în legătură cu acest
detaliu vom mai reveni. 
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În literatura arheologică, butonii de os şi
corn descoperiţi în cadrul culturii Noua au mai
fost discutaţi, în linii generale sau mai
detaliat, în mod special datorită elementelor
decorative care îi înfrumuseţează28.  unii cer-
cetători au legat aceste decoruri, care apar în
spaţiul nord-dunărean încă din bronzul mijlo-
ciu (în culturile Wietenberg, otomani, Vatina,
Monteoru), de anumite piese descoperite în
mormintele-puţ de la Micene, considerând că
poate fi vorba astfel de o sincronizare crono-
logică a celor două areale, fapt care în pre-
zent nu mai are susţinere, datorită analizelor
radiocarbon care contrazic această presupu-
nere. Datările absolute arată clar că entităţile
culturale ale bronzului mijlociu nord-dună-
rean s-au constituit anterior mormintelor-puţ
de la Micene, deci decorul spiralo-meandric
nu constituie o dovadă certă a influenţelor
venite dinspre zonele sudice29.  Desigur, pre-
zenţa acestor ornamente pe categorii variate
de obiecte (podoabe, piese de harnaşament,
arme), lucrate nu doar din os şi corn, ci şi din
metal sau lut30, poate indica şi existenţa unor
concepţii comune pe areale geografice
cuprinzătoare, care au inspirat aceste moda-
lităţi de reprezentare a simbolurilor solare. 

Fără să generăm o discuţie foarte detaliată
privitoare la acest tip de decor, subliniem
necesitatea unei treceri în revistă şi chiar a
unei încercări de clasificare a elementelor cu
rol de ornament întâlnite pe butonii de os şi
corn din siturile culturii Noua. 

În primul rând, reţinem faptul că toate
aceste motive decorative sunt simple repre-
zentări solare, create în manieră statică (raze,
cercuri) şi dinamică (vârtejuri spiralice, mean-
dre)31. Dacă analizăm în detaliu artefactele
care fac subiectul studiului nostru, observăm
că acestea pot fi grupate astfel:

A. decorate cu motive meandrice (Crasna-
leuca, Pererâta, Bărboasa);

B. decorate cu vârtejul spiralic (Dumeşti,
Târgu Secuiesc);

C. decorate cu raze (Cândeşti, Gârbovăţ,
Mihăileni, Slobozia-Şireuţi);

D. decorate cu cercuri (Andrieşeni, Cava-
dineşti, Gârbovăţ).

Chorologic, nu se poate constata o anumi-
tă grupare a butonilor în funcţie de motivele
decorative, dar, în schimb, observăm o legă-
tură între tipul de ornament şi modul de prin-
dere/fixare a acestor obiecte. Astfel, exem-
plarele cu decor meandric sunt întotdeauna
perforate, la fel ca şi cele decorate cu raze; în
schimb, cele care prezintă pe suprafaţa lor

motivul vârtejului spiralic sau al cercurilor cu
punct central nu sunt perforate sau au ure-
chiuşă de prindere, situaţie valabilă şi pentru
exemplarele întâlnite în arealul Monteoru. 

Pentru că în literatura arheologică s-a dis-
cutat frecvent despre decorul spiralo-mean-
dric32, nu mai considerăm necesară o menţio-
nare a tuturor analogiilor pentru motivele
ornamentale care apar pe butonii de os şi
corn întâlniţi în siturile culturii Noua, ci doar a
celor care se găsesc pe alte artefacte desco-
perite în arealul acestei entităţi a bronzului
târziu din spaţiul nord-vest pontic.

Decorul meandric apare, spre exemplu, şi
pe psaliile de la Poieneşti (jud. Vaslui)33 (fig.
4/2) şi Floreni (jud. Vaslui)34 (fig. 4/1), iar
motivul ornamental de pe butonul de la
Bărboasa îşi găseşte o analogie foarte bună
pe muchia sceptrului de la Lozova (Rep.
Moldova)35 (fig. 4/7). De asemenea, cercurile
concentrice de pe butonii de la Andrieşeni şi
Cavadineşti au corespondenţe pe o psalie de
os, tot de la Cavadineşti36 (fig. 4/3), sau pe
un exemplar de la ostrivec (ucraina)37 (fig.
4/4), dar într-o formă simplificată apar şi pe
rondele de lut descoperite la Gârbovăţ38 (fig.
4/5). Nu în ultimul rând, motivul spiralic întâl-
nit pe exemplarele de la Dumeşti şi Târgu
Secuiesc poate fi regăsit, într-o formă sche-
matică, pe un mâner de spadă de la Lozova39

(fig. 4/6), sau chiar pe butonul sceptrului de
piatră de la Chiperceni40 (Republica Moldova)
(fig. 4/8), dar şi pe o fusaiolă de la Giurcani
(jud. Vaslui)41 (fig. 4/9). Şi acele grupe de
linii, de pe exemplarul de la Slobozia-Şireuţi,
au corespondenţe pe o psalie descoperită
relativ recent la Negrileşti (jud. Galaţi)42.

Pentru etapa cronologică de care ne ocu-
păm, butoni de os au fost descoperiţi şi în
staţiunile Coslogeni şi Sabatinovka, dar într-
un număr mult mai mic. Spre exemplu, în
aşezarea Coslogeni de la Lupşanu (jud.
Ialomiţa) este menţionat un buton cu ure-
chiuşă de prindere43, iar în arealul Sabati-
novka se cunoaşte o astfel de piesă într-un
mormânt de la Crasnoe44. Tot pentru bronzul
târziu din spaţiul nord-pontic, mai amintim un
exemplar interesant la Kirovo (ucraina)45, dar
asemenea artefacte din os, cu decoruri com-
plexe şi extrem de asemănătoare cu cele din
spaţiul carpato-nistrean, se întâlnesc şi în
Asia Centrală, în mediul culturii Sargary46.

Având în vedere modul îngrijit în care au
fost lucraţi, la care se adaugă şi decorurile
complexe ce îi înfrumuseţează, bănuim că
funcţionalitatea acestor butoni de os şi corn
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trebuie să fi cunoscut o anumită diversitate.
Este evident, mai ales din detaliile morfologi-
ce şi ornamentale, că aceste piese au fost
confecţionate pentru a împodobi haine, ele-
mente de harnaşament sau pentru a fi purta-
te ca atare. Desigur, contextele arheologice
din care provin nu sunt întotdeauna foarte
grăitoare şi nici nu oferă posibilitatea genera-
lizărilor, motiv pentru care vom analiza câteva
situaţii punctuale. Aşa cum s-a arătat ante-
rior, în necropola Noua de la Pererâta, în mor-
mântul M.3, a fost descoperit un buton, fru-
mos decorat şi prevăzut cu o perforaţie cen-
trală. Faptul că artefactul să găsea la nivelul
umerilor defunctului, în partea din faţă a
acestuia (fig. 3), ne poate arăta că împodo-
bea o haină, sau a fost purtat la gât, prin sus-
pendarea de un fir textil sau o fâşie de piele.
În aceeaşi ordine de idei, ţinând cont că mor-
mintele culturii Noua au un inventar sărăcă-
cios, format de regulă doar din vase de lut, în
rare cazuri conţinând şi alte obiecte, piesa în
cauză putea reprezenta cu aceeaşi probabili-
tate o amuletă, sau un însemn al individului
respectiv în societate. o situaţie asemănă-
toare, din punctul de vedere al contextului
arheologic, este cunoscută şi în mediul
Sabatinovka, la Crasnoe (Rep. Moldova), la
care se adaugă binecunoscutele piese din
mormintele miceniene. Deci, din aceste con-
siderente, bănuim că o parte dintre butonii de
os şi corn au servit ca podoabe sau ca amu-
lete, mai ales cei cu urechiuşă de prindere
sau cei perforaţi. Nu putem însă exclude posi-
bilitatea ca asemenea piese să fi fost, de fapt,
accesorii cu rol decorativ pentru harnaşamen-
tul cailor, iar acest punct de vedere a fost deja
exprimat în literatura arheologică47. un posi-
bil argument, deşi nu suficient, îl reprezintă
asemănarea motivelor estetice de pe aceşti
butoni şi de pe unele psalii de os sau corn. Nu
în ultimul rând, unii specialişti au fost de
părere că anumite exemplare, cum este cel
de la Târgu Secuiesc, ar fi de fapt sigilii, iar
pentru argumentare au făcut referire la
impresiunile în lut ale unor astfel de motive
spiralo-meandrice descoperite în Anatolia48.
Însă, pentru spaţiul nostru de analiză, nu
cunoaştem imprimeuri pe ceramică ale unor
astfel de „sigilii”, deşi, decoruri de acest fel ar
fi putut fi aplicate şi pe materiale organice
(piele, ţesături). Analize minuţioase asupra
unora dintre butonii cunoscuţi în acest
moment, care să evidenţieze prezenţa urme-
lor de pigmenţi, ar putea constitui o dovadă
în acest sens. Până atunci, rămâne să accep-

tăm posibilitatea folosirii butonilor ca piese de
port sau accesorii decorative pentru harnaşa-
ment.

Prezenţa simbolurilor solare pe aceste
artefacte, dar şi faptul că multe astfel de
piese au fost identificate în cuprinsul unor
„cenuşare”, interpretate în unele cazuri ca
fiind spaţii în care se desfăşurau şi practici
religioase49, ar putea indica şi o dimensiune
sacră a butonilor din os şi corn. Poate tot din
acest considerent a fost depusă o astfel de
piesă şi în mormântul de la Pererâta. 

Implicaţiile cronologice ale acestor piese,
mai ales pentru palierul de timp în care a evo-
luat cultura Noua, sunt încă dificil de stabilit.
Până în prezent nicio piesă nu provine dintr-
un context pentru care să fie cunoscute datări
absolute. Totuşi, nu trebuie neglijat faptul că
pentru aşezarea de la Crasnaleuca, de unde
provine un astfel de buton, au fost analizate
mai multe probe şi s-a obţinut o serie coeren-
tă, iar prin calibrare a fost stabilit intervalul
1610-1435 BC (1σ)50. Acest fapt ne arată că
locuirea din acest sit corespunde unei prime
etape din evoluţia culturii Noua. Şi în cazul
siturilor de la Bărboasa, Cavadineşti şi
Gârbovăţ, materialele arheologice pledează
pentru o datare timpurie a lor, la nivelul unei
faze de debut a culturii Noua. Toate acestea
ar putea constitui argumente pentru a consi-
dera că butonii de os şi corn au avut o frec-
venţă mai mare în faza Noua I (după A. C.
Florescu).

***

Am discutat în paginile anterioare un set
de artefacte, remarcabile în special prin
aspectul lor. Deşi decorurile care le înfrumu-
seţează au o largă răspândire în epoca
bronzului, originea butonilor de os şi corn din
cultura Noua credem că se regăseşte în
mediul monteorean. Prezenţa acestor piese în
aşezări şi cu totul excepţional în context
funerar, la care se adaugă şi anumite diferen-
ţe de ordin morfologic, sugerează o funcţio-
nalitate variată a lor. Presupunem că puteau
fi întrebuinţate atât ca piese de podoabă, dar
şi ca accesorii pentru harnaşament. 

Decorurile spiralo-meandrice de pe aceşti
butoni, întâlnite şi pe alte tipuri de obiecte
(psalii, topoare-sceptru, mânere de pumnal,
fusaiole), confirmă existenţa unui cult solar.
Din acest punct de vedere, bănuim că res-
pectivele artefacte aveau şi implicaţii religioa-
se şi chiar sociale.
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Figura 1 / Figure 1
Butoni de os din cultura Monteoru (1-7) şi răspândirea acestui tip de obiecte în cadrul culturii Noua (8 - numerele

corespund cu cele din catalogul descoperirilor)(1-3, după Florescu, Constantinescu 1967; 4, 5 după Florescu et
alii 1971; 6, după Popescu 2013; 7, după Vulpe et alii 1951)

Monteoru bone buttons (1-7) and the spread of this type of objects within the framework of the Noua culture (8 -
numbers correspond to those in the catalog of finds) (1-3, after Florescu, Constantinescu 1967; 4, 5, after

Florescu et alii 1971; 6, after Popescu 2013; 7, after Vulpe et alii 1951).
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Figura 2 / Figure 2
Butoni de os din arealul culturii Noua: 1. Crasnaleuca; 2. Bărboasa; 3. Lichitişeni; 4. Andrieşeni; 5a-b. Cavadineşti; 

6. Dumeşti; 7-9. Gârbovăţ; 10. Cândeşti; 11a, 11a-b. Mihăileni; 12a-b. Slobozia Şireuţi; 13. Târgu Secuiesc 
(1, după Cavruc 1998a; 2-5a, 7-9, după Florescu 1991; 5b, după Prisecaru, Ilie 2014; 11, după Daróczi,

Kelemen 2011; 12a, după Sârbu 2011; 13, după Székely 1978) 
Bone buttons within the territory of the Noua culture (1, after Cavruc 1998a; 2-5a, 7-9, after Florescu 1991; 5b,
after Prisecaru, Ilie 2014; 11, after Daróczi, Kelemen 2011; 12a, after Sârbu 2011; 13, after Székely 1978).

www.cimec.ro / www.mncr.ro



135

Butonii de os şi corn descoperiţi în mediul culturii Noua

Figura 3 / Figure 3
Pererâta: mormântul M. 3 (după Sava 2002) 

Pererâta: grave M. 3 (after Sava 2002).
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Figura 4 / Figure 4
obiecte din cultura Noua cu simboluri solare: 1. Floreni; 2. Poieneşti; 3. Cavadineşti; 4. ostrivec; 5. Gârbovăţ; 

6. Chiperceni; 7, 9. Lozova, 8. Giurcani (1, 3, 5, după Florescu 1991; 2, după Boroffka 1998; 4, după
Krušel’nicka 2006; 6, după Boroffka, Sava 1998; 7, 9 după Dergačev 2002; 8, după Rotaru, Gherghe 2006)

Noua culture objects with solar symbols (1, 3, 5, after Florescu 1991; 2, after Boroffka 1998; 4, after
Krušel’nicka 2006; 6, after Boroffka, Sava 1998; 7, 9, after Dergačev 2002; 8, after Rotaru, Gherghe 2006).
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Satul Olteni aparţine comunei Bodoc (jud.
Covasna) şi este situat la 10 km nord de ora-
şul Sfântu Gheorghe. Situl arheologic, aflat în
partea sudică a satului, pe o terasă înaltă,
neinundabilă a râului Olt, a fost denumit
Olteni–Cariera de nisip şi cercetat prin săpă-
turi preventive, efectuate de Muzeul Naţional
al Carpaţilor Răsăriteni, între anii 2001–2012.
În cele două sectoare ale sitului, au fost des-
coperite 450 complexe din neoliticul dezvoltat,
eneoliticul timpuriu, epoca bronzului târziu, a
doua epocă a fierului şi perioada postromană
(situl A – cercetat între 2001–2005), precum şi
vestigii din neoliticul dezvoltat, cultura
Ceramicii Liniare cu Note Muzicale şi eneoliticul
timpuriu, culturile Boian-Giuleşti şi Precucuteni
I (situl B – cercetat între 2005–2012)1.

Materialul arheozoologic analizat în prezen-
tele pagini, inventariat în Muzeul Naţional al
Carpaţilor Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, provi-
ne din 117 gropi menajere ale sitului A, apar-
ţinând epocii bronzului târziu şi culturii Noua.
Urme ale unor locuinţe Noua nu au fost găsi-
te2. Cele 117 gropi cu oase animale reprezin-
tă circa jumătate (49,16%) din numărul total
al complexelor atribuite acestei culturi, iar în
cele mai multe (80%) s-au descoperit doar
câteva (mai puțin de 30) fragmente osteologi-
ce. Complexe cu mai mult de 100 și până la

350 de resturi faunistice au fost numai 5 la
număr.

Datele primare
Materialul arheozoologic era foarte frag-

mentat, doar puţin peste jumătate fiind deter-
minat ca gen şi specie (Tab. 1). Toate gropile
fiind menajere, nu este surprinzător că oasele
sunt resturi de bucătărie. O treime a rămăşi-
ţelor (836 fragmente – 30,55%) poartă urme
de arsură sau fierbere şi o mare parte au fost
tăiate sau roase. Trebuie să ţinem cont însă că
şi un singur fragment poate purta toate aces-
te urme în acelaşi timp (Tab. 2).

Luând în considerare numărul resturilor, dar
şi numărul minim de indivizi, grupul oaie/
capră şi porcii ocupă locurile cele mai impor-
tante în economia aşezării. Acest rezultat este
sprijinit şi de faptul că mai mult de jumătate
din oasele nedeterminate provin de la mami-
fere mici-mijlocii, din care majoritatea sunt
probabil oi, capre şi porci. 

La nivelul morfologiei oaselor, porcul
domestic şi mistreţul sunt foarte asemănători
şi separarea lor este extrem de dificilă, putând
fi realizată rareori. În acest fel, rămăşiţele de
suine sunt toate clasificate în grupul numit
Sus scrofa. Totuşi, putem afirma cu siguranţă
că şi aşa porcinele se situează mult înaintea
bovinelor, care ocupă al treilea loc în econo-

Cercetări arheozoologice în aşezarea de epoca bronzului târziu
(cultura Noua) de la Olteni - "Cariera de nisip", jud. Covasna

Cuvinte cheie: Transilvania, epoca bronzului târziu, cultura Noua, oase animale, arheozoo-
logie

Key words: Transylvania, Late Bronze Age, Noua culture, animal bones, archaeozoology

Archaeozoological researches in the Late Bronze Age settlement (Noua culture) from
Olteni "Sand Quarry", Covasna County

ABSTRACT
The archaeozoological material analysed on the present pages comes from 117 features belonging to the Noua

culture of the Late Bronze Age at Olteni–Sand quarry (Covasna county). The main occupation of this community here
seems to be animal husbandry, sheep/goats and even swine being preferred over cattle. While cattle were kept mostly
for their secondary products, the small domestic mammals provided mostly the primary (meat). Some ulterior modifica-
tions to horse bones indicate the consuming of this species. Hunting was a less popular practice, the most important
role being played by red deer. Some primary phalanges of cattle and horse were ill with arthritis which suggests the
heavy charging of both species, e.g. using them in field works. Worked bones have also been discovered.

Imola KELEMEN
Muzeul Secuiesc al Ciucului, Miercurea Ciuc

kelemenimola@csikimuzeum.ro

www.cimec.ro / www.mncr.ro



mie. Calul şi câinele sunt departe în urma
acestor trei grupuri.

Apar şi specii sălbatice, de la cerb înregis-
trându-se cele mai multe resturi. Faptul că
avem şi multe fragmente post-craniene, unele
cu urme de roadere şi fierbere sau ardere, ne
dovedeşte clar că această comunitate Noua
vâna cerbul în scop alimentar. Iepurele de
câmp este mult mai slab reprezentat, iar de la
căprior s-au găsit numai două fragmente de
corn. 

În ceea ce priveşte ariciul şi rozătorul, nu
putem susţine faptul că aceştia provin din
stratul preistoric, deoarece nu avem informa-
ţii clare despre cât de adânc s-au găsit rămă-
şiţele lor. Pe de altă parte, cu toate că cel
puţin despre şobolan ştim deja că nu sapă în
pământ3, despre oasele de rozătoare însă nu
ştim exact din ce specie provin, aşa că nu
putem fi siguri că nu au ajuns în strat mai
târziu.

Specia bovinelor ocupă locul al treilea în

economia aşezării atât din punctul de vedere
al numărului resturilor, cât şi din cel al numă-
rului minim de indivizi. Cele 394 de resturi
reprezintă 25,85% din totalul fragmentelor
determinate, iar cei 12 indivizi (12,37%) se
împart în felul următor: 1 infant, 3 juvenili, 3
subadulţi, 5 adulţi. Această repartizare ne
informează că această comunitate Noua nu
creştea bovinele în primul rând pentru carnea
lor, ci mai degrabă pentru produsele lor secun-
dare, precum laptele sau muncile agricole.
Această presupunere este sprijinită şi de cele
2 cazuri patologice ale unor falange primare
bolnave de artrită (Nr. inv. 4557, respectiv
10889, Pl. 1/3-4), stare de obicei rezultată din
împovărarea puternică a animalului. Ca să
rămânem la patologii, un molar inferior şi
molarii superiori sunt, de asemenea, uzaţi în
mod nenatural (Nr. inv. 10443, respectiv
10766, Pl. 1/2, 1).

Bovinele însă au fost clar folosite şi în ali-
mentaţie, fapt dovedit şi de procentele ridica-
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Tabel 1 / Table 1 
Lista faunistică la Olteni–Cariera de nisip (cultura Noua) / The faunistical list at Olteni–Sand quarry (Noua culture).

NISP – Number of Identified Specimens (numărul resturilor identificate).
MNI – Minimum Number of Individuals (numărul minim al indivizilor).

Tabel 2 / Table 2
Modificări ulterioare pe suprafaţa oaselor la Olteni–Cariera de nisip (cultura Noua) / 
Ulterior modifications on the surface of bones at Olteni–Sandquarry (Noua culture).
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te ale fragmentelor cu modificări ulterioare
(Tab. 2, 3). Oasele tăiate ne indică tehnicile de
măcelărie, cele arse şi fierte sunt dovezi ale
unor metode de preparare a cărnii, iar cele
roase ale consumării. Cele mai multe urme de
tăiere sunt cele rezultate din jupuirea anima-
lului (pe oasele carpale/tarsale, calcaneus,
astragalus) şi tranşarea primară (pe atlas).
Urmele de la nivelul cefalic sunt semne ale
îndepărtării limbii şi a creierului animalului, iar
tranşarea secundară poate fi observată pe
capetele oaselor lungi, ca urmare a secţionării
ligamentelor. O zecime a oaselor era fiartă şi
cca. 7% era mai mult sau mai puţin arsă,
sugerând că în prepararea alimentelor s-au
folosit amândouă metodele. Urme de roadere
s-au observat mai ales pe oasele cu muscula-
tură dezvoltată, dar şi pe oasele ale autopo-
dului.

În privinţa regiunilor corpului de unde pro-
vin oasele (Anexa 1), majoritatea fragmente-
lor sunt din zone de calitatea B (44,13%), cca.
o treime din zone de calitatea C (30,66%) şi
cca. un sfert din A (25,21%)4.

Oase prelucrate nu am găsit, nici unul nu a
fost potrivit pentru determinarea sexului şi nici
unul nu ne-a folosit pentru calcularea înălţimii
la greabăn. Alte date metrice am luat de pe 57
fragmente (Anexa 2/1).

Oile/caprele sunt cel mai bine reprezen-
tate în eşantionul de la Olteni, atât din punc-
tul de vedere al numărului fragmentelor (544
– 35,7%), cât şi din cel al numărului minim de
indivizi (48 – 49,49%). În ceea ce priveşte
numărul fragmentelor, raportul oaie–capră
este 24,63–9,93%, restul de până la 100%
fiind ovicaprine5. Oasele oilor sunt mai nume-
roase, însă cele ale caprelor sunt mai bine
păstrate într-o proporţie mai mare, cu multe
membre şi mandibule întregi, pe baza cărora
am reuşit să calculăm aproape acelaşi număr
minim de indivizi ca la oi (oi/capre–12/11).

Împărţirea celor 48 de indivizi în funcţie de
specie, clase de vârstă şi sex arată în felul
următor: infant – 2 indivizi: 1 oaie, 1 capră;
juvenili – 12 indivizi: 4 oi (2 ♀), 3 capre, 4 ovi-
caprine; subadulţi – 6 indivizi: 3 oi (2 ♀), 3
capre; adulţi – 4 indivizi: 2 oi (1 ♀), 2 capre;
indivizi de vârstă neidentificată – 24: 2 oi (1
♂, 1 ♀), 1 capra (♂), 21 ovicaprine.

Pe baza datelor de mai sus, oile/caprele par
a fi crescute în principal pentru carnea lor, dar
mulţi indivizi sunt păstraţi până la o vârstă mai
înaintată, furnizând produse secundare (lapte,
lână) sau îndeplinind sarcini de reproducere.
La ambele specii apar mai mulţi indivizi de sex

feminin ceea ce ne sugerează o preferinţă în
detrimentul masculilor, de care comunitatea
Noua pare a fi „scăpat”, probabil din cauza că
aceştia sunt mai greu de mânuit, iar femelele
dau lapte şi produc o lână mai fină.

Între modificările ulterioare vizibile pe oase-
le oilor/caprelor, fierberea era cea mai frec-
ventă (mai mult de un sfert dintre fragmente),
procedeu care lăsa asemenea urme, dar pe
multe alte oase se pot observa urme de roa-
dere, ardere şi tăiere (Tab. 4). elementele cu
cele mai multe urme de tăiere sunt cele din
regiuni carnale de calitatea A (scapula, pelvis,
femur). Această categorie, de altfel, este
reprezentată prin 17,84% din fragmente.
Oase din zona de calitatea B erau cele mai
numeroase (61,2%), iar cele din C mai puţine
(20,96%).

Un fragment diafizar al unei tibii de ovica-
prin putea să fi fost folosit ca o unealtă, deoa-
rece suprafaţa sa era lucioasă, şlefuită (Nr. inv.
10017, Pl. 2/5). Cu ce funcţionalitate, însă, nu
putem fi siguri.

Urme patologice am observat pe trei man-
dibule de oaie (doi subadulţi şi un adult),
toate cu dinţi uzaţi anormal, la unul dintre
subadulţi din cauza unui premolar (P4) pier-
dut, cu dinţii de lângă înclinându-se către locul
acestuia (Nr. inv. 8354, 9794, respectiv 10168,
Pl. 1/7, 5, 6).

Date metrice au putut fi luate de pe 12
oase de oi şi 9 de capre (Anexa 2/2), dintre
care un humerus, un radius, trei metacarpie-
ne şi 3 astragale ne-au îngăduit să calculăm
înălţimea la greabăn a cinci oi şi trei capre.
Una dintre oi (humerus) avea ≈599,92 mm
înălţime, a doua (radius) 668, a treia (meta-
carp) 612,26, a patra şi a cincea (astragale)
648,648, respectiv 703,08 mm, iar o capră
(metacarp) 571,55 mm, cealaltă (metacarp)
705,525 şi a treia (astragal) 675,864 mm.
Capra şi oaia de 70 cm sunt neobişnuit de
înalte, atât în prezentul lot, cât şi în epoca res-
pectivă, însă poate au fost indivizi masculi.

Suinele acumulează 495 fragmente
(32,48%) provenind de la minim 23 de indivizi
(23,71%): 2 infanţi, 1 infant/juvenil, 9 juvenili
(min. 2 ♂), 9 subadulţi (min. 5 ♂, 1 ♀) şi
numai 2 adulţi (1 ♀). Proporţiile acestea
reflectă foarte bine faptul că suinele sunt ţinu-
te aproape exclusiv pentru carnea şi grăsimea
lor. Ca de obicei, şi la comunitatea Noua,
majoritatea indivizilor tăiaţi nu au ajuns încă la
maturitate, cu numai 2 adulţi, păstraţi proba-
bil în scopuri de reproducere. Între juvenili şi
subadulţi masculii sunt mai numeroşi, deoa-
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rece fiind mai greu de mânuit, sunt adesea
prima opţiune la tăiat.

Tehnicile de măcelărie a suinelor afectează
în primul rând oasele autopodului, dar şi zone-
le cărnoase, precum scapula sau humerusul.
Un procent relativ ridicat al fragmentelor –
mai ales faţă de cele cu urme ale arderii –
indică fierberea (Tab. 5), ceea ce ar sugera
preferinţa comunităţii pentru carnea fiartă în
detrimentul celei prăjite. De asemenea, multe
oase au fost roase cel mai probabil de câini,
iar 3 de către rozătoare.

Repartizarea fragmentelor în funcţie de ele-
mente anatomice (Anexa 1) privind calitatea
cărnii este asemănătoare speciilor tratate mai
sus (bovinele şi ovicaprinele), în sensul în care
grupa B este cea mai reprezentată (55,01%).

Grupa de calitate C o urmează (28,51%), iar
cea din zona A (16,48%) este cea mai puţină
(Fig. 1).

Oase prelucrate sau cu urme patologice nu
am găsit. 

Majoritatea fragmentelor fiind de la indivizi
juvenili sau subadulţi, date metrice am putut
lua numai de pe 10 oase (Anexa 2/3), iar pe
baza unui calcaneus am reuşit să calculăm o
înălţime la greabăn: 872,356 mm. Acest ultim
fragment şi un humerus cu lăţimea epifizei
distale de 58,2 mm provin cel mai probabil de
la porci mistreţi. 

Cele 34 (2,23%) fragmente de cal provin
din minim 2 indivizi (2,06%), din care cel
puţin unul era adult. Pe unele oase erau vizi-
bile atât urme de tăiere cât şi de roadere (Tab.
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Tabel 8 / Table 8
Modificări ulterioare pe oasele nedeterminate la Olteni–Cariera de nisip (cultura Noua) /

Ulterior modifications on undetermined bones at Olteni–Sandquarry (Noua culture).

Tabel 7 / Table 7
Modificări ulterioare pe oasele de cerb la Olteni–Cariera de nisip (cultura Noua) /

Ulterior modifications on red deer bones at Olteni–Sandquarry (Noua culture).

Tabel 6 / Table 6
Modificări ulterioare pe oasele de cal la Olteni–Cariera de nisip (cultura Noua) /

Ulterior modifications on horse bones at Olteni–Sandquarry (Noua culture).

Tabel 5 / Table 5
Modificări ulterioare pe oasele de suine la Olteni–Cariera de nisip (cultura Noua) /

Ulterior modifications on pig bones at Olteni–Sandquarry (Noua culture).

Tabel 4 / Table 4
Modificări ulterioare pe oasele de oi/capre la Olteni–Cariera de nisip (cultura Noua) /

Ulterior modifications on sheep/goat bones at Olteni–Sandquarry (Noua culture).

Tabel 3 / Table 3
Modificări ulterioare pe oasele de bovine la Olteni–Cariera de nisip (cultura Noua) /

Ulterior modifications on cattle bones at Olteni–Sandquarry (Noua culture).
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6), ceea ce sugerează că în comunitatea Noua
se consuma carnea de cal, mai ales pentru că
am găsit şi două fragmente fierte şi unul ars.
Majoritatea fragmentelor provin din zona cu
musculatura cel mai slab dezvoltată (calitatea
C – 74,07%), resturi din zonele mai cărnoase
fiind mai puţine (14,82% de la A şi 11,11% de
la B). 

Oase de cal prelucrate nu am găsit, patolo-
gice însă au fost descoperite: un premolar
inferior cu rădăcină strâmbă (Pl. 1/8), un
radius şi o falangă primară cu artrită minoră la
primul şi gravă la ultimul (Pl. 1/9–10).

Date metrice am putut lua de pe 12 oase
(Anexa 2/4), iar un metacarp ne-a dat opor-
tunitatea de a calcula înălţimea la greabăn de
1330,2 mm. Pe baza aceluiaşi os am determi-
nat indexul de gracilitate a calului la 14,77,
care cade în grupa subţiri, după Cerski6, şi sub
mediu, după Brauner7.

La câini am descoperit numai 3 fragmente
(0,2%) de la minim un individ, a cărui vârstă
nu s-a putut determina. Nici o modificare ulte-
rioară nu a fost vizibilă pe oase, iar date metri-
ce am putut lua de pe doar 2 resturi (Anexa
2/5), fără posibilitatea de a calcula înălţimi de
greabăn.

Din puţinele fragmente atribuite cerbului
(26 - 1,71%), am reuşit să determinăm 5 indi-
vizi (5,16%), surprinzător cu atât mai mult cu
cât 14 dintre resturile găsite erau piese rupte
din coarne. Cele din scheletul post-cranian
însă ne-au îngăduit să identificăm 1 juvenil, 1
subadult şi 2 adulţi. 

Pe baza Tab. 7 putem spune că cerbul a
fost vânat şi folosit în alimentaţie, deoarece
am găsit fragmente arse, fierte şi, de aseme-
nea, roase. elementul anatomic cu cel mai
mare grad de utilitate însă era cornul, jumăta-
te din aceste fragmente fiind tăiate sau chiar
puternic prelucrate (Pl. 2/1). Cornul, desigur,
putea fi strâns şi fără vătămarea animalului.

Nu am găsit oase de cerb patologice, date
metrice însă am putut lua de pe 3 fragmente
(Anexa 2/6), fără a fi posibilă calcularea vreu-
nei înălţimi la greabăn.

De la căprior s-au descoperit numai două
fragmente (0,13%) de corn de la un singur
individ (1,03%), fără însă a ne furniza alte
informaţii relevante.

18 fragmente (1,18%) au fost atribuite
iepurelui de câmp, care au provenit de la
cel puţin 2 indivizi (2,06%): 1 infant şi 1
infant/juvenil. Date metrice nu am putut lua,
oasele fiind de la indivizi prea tineri, însă con-
statăm din aceeaşi cauză că iepurele a fost cel

mai probabil folosit în alimentaţie, iar comuni-
tatea Noua a preferat carnea fragedă a indivi-
zilor tineri.

Precum am mai declarat, nu putem fi siguri
că oasele de arici provin din perioada epocii
bronzului târziu, deoarece în timpul iernii
această specie sapă între frunzele căzute, dar
uneori şi în pământ. Cu toate că nu sapă
adânc, fără informaţii exacte despre adânci-
mea la care fragmentele au fost descoperite,
nu putem declara nimic precis. Se poate
spune însă că, chiar dacă ar proveni din stra-
tul preistoric, este greu de crezut că o comu-
nitate ar vâna ariciul în scopuri alimentare,
acesta căzând cel mai probabil într-o groapă
menajeră unde a şi pierit.

Cu oasele de rozătoare situaţia este ase-
mănătoare celor de arici. Fragmentele nu au
putut fi determinate cu exactitate până la gen
şi specie; în acest fel, cu toate că ştim că de
ex. şobolanul nu sapă adânc în straturile geo-
logice (arheologice)8, nu putem fi siguri că
rămăşiţele aparţin acestei specii. Ceea ce s-a
determinat însă, este că oasele de rozătoare
provin de la cel puţin doi indivizi, amândoi
tineri, cu epifizele oaselor lungi neconsolidate.

Între fragmentele nedeterminate, pe cca.
o treime au fost vizibile modificări ulterioare
(Tab. 8), cele mai multe fiind oase fierte.
Acestea apar mai ales în rândul mamiferelor
mici-mijlocii, dar sunt multe şi dintre mamife-
rele mari. Urme de ardere sunt mult mai puţi-
ne, ceea ce iarăşi ne confirmă teoria că popu-
laţia Noua a preferat carnea fiartă celei prăji-
te, mai ales în cazul oilor/caprelor şi al suine-
lor. O parte a fragmentelor prelucrate sau tăia-
te masiv, au fost încadrate în grupul celor
nedeterminate, tocmai din cauza aceasta (Pl.
2/2 - 4, 6).

Analogii
Materiale arheozoologice descoperite în

situri aparținând epocii bronzului târziu și atri-
buite în special culturii Noua sunt, din păcate,
foarte rare în literatură. Din epoca bronzului
târziu sunt publicate loturi provenite din situ-
rile de la Iclod–Tabla Popii9, Pălatca–Togul lui
Mândruşcă10, Iernut - Sfântu Gheorghe–
Monument11, respectiv Zoltan12, ultimul fiind
singurul care aparține de asemenea culturii
Noua. Din această cauză, respectiv deoarece
se află în apropierea Olteniului (amândouă în
Depresiunea Brașovului, la cca. 5 km distanță)
și eșantionul fiind unul reprezentativ (cu 8771
fragmente), considerăm că cea mai fericită
comparație a materialului arheozoologic des-
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coperit la Olteni–Cariera de nisip o putem face
cu cel provenit de la Zoltan. 

Astfel, în economia celor două comunităţi,
creşterea animalelor pare a fi principala preo-
cupare (la Zoltan, mai mult de 90% din frag-
mente aparțin unor mamifere domestice),
vânatul având un oarecare rol, însă redus ca
importanţă. Vânarea păsărilor sau creşterea
unor păsări de casă pare a fi o activitate cu
frecvenţă redusă, numai la Zoltan fiind desco-
perite 2 fragmente ale unor Aves, nedeter-
minate ca gen și specie. Tot acolo s-au
descoperit 22 rămășițe de scoici, însă la Olteni
nu s-au identificat nici moluște, nici oase de
peşte, folosirea resurselor acvatice deci nu
poate fi presupusă.

În cadrul creşterii animalelor, nu observăm
asemănarea aşteptată a celor două economii.
La Olteni–Cariera de nisip, pe baza valorii
NISP (numărul fragmentelor descoperite),
oile/caprele par a fi preferate cel mai mult de
comunitatea Noua (35,7%), fiind urmate de
suine (32,48%), bovinele ocupând numai a
treia poziţie (25,85%). La Zoltan, valorile sunt
diferite, ordinea de importanță fiind bovine
(33,1%), oi/capre (27,9%) și suine (24%). În
ceea ce privește numărului minim de indivizi
(MNI), la Olteni nu se schimbă ordinea
(oi/capre–49,49%; suine 23,71%; bovine
12,37%), însă la Zoltan da, după bovine
(28,1%) urmând suinele (26,6%) în locul
oilor/caprelor (25,8%).

Distribuţia în clase de vârstă a exemplarelor
de bovină este relativ echilibrată, cu o înclina-
ţie semnificativă spre adulţi (1 infant, 3 juve-
nili, 3 subadulţi, 5 adulţi la Olteni, respectiv 14
juvenili, 19 semi-adulţi, 36 adulţi şi 35
maturi/senili la Zoltan), ceea ce ne îngăduie
concluzia că bovinele au fost folosite în ali-
mentaţie, dar într-o pondere mai mare au fost
crescute pentru produsele lor secundare, pre-
cum laptele sau muncile agricole. 

În cele două situri, oile au fost mai prefera-
te decât caprele, raportul oaie/capră – pe
baza numărului de resturi – fiind la Olteni
24,63%–9,93%, iar la Zoltan 6,96%–3,02%.
Distribuţia în categorii de vârstă arată creşte-
rea oilor/caprelor mai ales pentru carnea lor,
prezentând mai mult indivizi juvenili sau suba-
dulţi, însă în mod clar s-a păstrat şi un lot
mare de adulţi, care au fost ţinuţi pentru fur-
nizarea produselor secundare, precum laptele
sau lâna. La Olteni, s-au identificat 2 infanți (1
oaie, 1 capră), 12 juvenili (4 oi, 3 capre, 4 ovi-
caprine), 6 subadulţi (3 oi, 3 capre) și 4 adulţi
(2 oi, 2 capre), respectiv 24 indivizi de vârstă
neidentificată (2 oi, 1 capră, 21 ovicaprine).
La Zoltan, indivizii de oi/capre se împart ast-
fel: 1 foetus, 28 juvenili, 37 subadulţi, 22
adulţi şi 8 maturi (14 oi, 9 capre). Între cele
trei valori ale caprelor de la Olteni apar indivizi
relativ scunzi (571,55 mm) precum şi neobiş-
nuit de înalţi (705,525). Media celor trei valori
dă 650,98 mm. La Zoltan apare o capră de
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Figura 1 / Figure 1
Repartizarea numărului fragmentelor la speciile principale în funcţie de calitatea cărnii în situl de la Olteni–Cariera de

nisip (cultura Noua) /
Distribution of the principle species’ bone fragments according to the quality of meat at Olteni–Sandquarry

(Noua culture).
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646 mm. Înălţimi la greabăn pentru oi s-au
putut calcula pe baza a cinci oase de la Olteni,
unde găsim oi de la 599,92 până la 703,08
mm, cele cinci valori dând o medie de 646,33
mm. La Zoltan apar două oi de 612, respectiv
628 mm.

Între suinele sitului Olteni predomină indivi-
zii juvenili şi subadulţi (2 infanți, 1 infant/
juvenil, 9 juvenili, 9 subadulţi şi numai 2
adulţi), potrivit metodei de exploatare care
folosea carnea şi grăsimea porcilor, adulţii par-
ticipând numai în reproducere, însă la Zoltan,
mai mult de 70% a celor 98 indivizi au atins
vârsta adultă (3 juvenili, 21 subadulţi, 71
adulţi şi 3 maturi). explicaţia acestei situaţii ar
fi creşterea porcilor în alte scopuri decât ali-
mentare. La Olteni s-a putut calcula talia la
greabăn la numai un singur individ de porc
mistreț, astfel aceasta nu se poate compara
cu taliile porcilor domestici de la Zoltan.

Luând în considerare fragmentele
determinate (NISP) dar și numărul minim de
indivizi (MNI), caii au fost a patra cea mai
numeroasă specie în ambele situri, la Olteni
arătând un procent de 2,14%, respectiv
2,06%, iar la Zoltan 6,5%, respectiv 6,35%.
Nu s-a putut determina vârsta celor doi indi-
vizi la Olteni, însă s-au identificat urme de
modificări ulterioare pe baza cărora carnea de
cal se consideră a fi consumată de comunita-
tea Noua pe acest sit. La Zoltan, s-au găsit
mai ales indivizi adulți și maturi de cai (2
juvenili, 5 subadulți, 3 adulți și 15 maturi), iar
consumarea cărnii speciei nu se menționază în
studiul arheozoologic.

Câinii au pondere mică în ambele situri
(Olteni NISP–0,2%, MNI–1,03%; Zoltan
NISP–0,6, MNI–1,1) și numai la Zoltan s-a cal-
culat talie la greabăn. În rest, fragmentele nu
furnizează informații relevante.

Între speciile sălbatice, cerbul este cel mai
reprezentat în cele două materiale arheozoo-
logice. Vârstele estimate la indivizii de cerb
arată de asemenea prezenţa tinerilor (Olteni:
1 juvenil, 1 subadult şi 2 adulţi, respectiv
Zoltan (6 juvenili/subadulţi, iar 11 adulţi şi 7
maturi), fapt care ne sugerează vânarea aces-
tei specii în scopuri alimentare. 

Concluzii. Consideraţii privind exploa-
tarea animalelor

Ocupaţia principală a comunităţii Noua de
la Olteni se pare că a fost creşterea animale-
lor, preferându-se oile/caprele şi suinele faţă

de bovine. Dacă bovinele au fost ţinute mai
mult pentru produsele lor secundare (lapte şi
munci agricole), oile/caprele şi porcinele au
fost crescute în primul rând pentru carnea lor.
Între oi/capre avem mai multe femele sacrifi-
cate, iar între suine, mai mulţi masculi. Calul şi
câinele apar cu mult mai puţine resturi.

În această perioadă, la Olteni s-a practicat
şi vânătoarea, comunitatea Noua consumând
carnea cerbului sau chiar a iepurelui de câmp.
Oase de păsări, peşti şi rămăşiţe de melci sau
scoici nu au fost descoperite, în acest fel nu
putem aprecia proporţia în care s-a practicat
(dacă s-a practicat) pescuitul, vânarea păsări-
lor şi culesul moluştelor.

Tehnicile de măcelărie par a fi asemănătoa-
re cu cele aplicate în aproape toate epocile
istorice, jupuirea animalului afectând oasele
mai mult la extremităţile capului şi ale mem-
brelor, tranşarea primară lăsând semne pe
vertebre cervicale şi omoplat sau coxal (deta-
şarea capului şi a membrelor de trunchi), iar
tranşarea secundară lăsând urme de tăiere
mai puţin vizibile pe oase ale membrelor şi ale
coloanei vertebrale în timpul porţionării hranei
zilnice. Privind metodele de prelucrare şi con-
sumare ale cărnii, în general oasele fierte apar
într-o proporţie mai mare faţă de cele cu urme
de ardere. În cazul ovicaprinelor, această
majoritate este evidentă, dar se pare că şi la
bovine şi suine s-a preferat mai puţin carnea
prăjită. Deloc surprinzător faptul că şi în acest
sit de la Olteni s-a consumat carnea de cal. 

Media valorilor taliilor între oi este 646,38
mm cu variaţii între 599,92 şi 703,08 mm.
Media înălţimilor caprelor este 650,98 mm cu
variaţii între 571,55 şi 705,525 mm. La suine,
s-a calculat o singură talie: 872,356 mm, indi-
vid care probabil era mistreţ, iar în cazul unui
cal gracil, s-a calculat talia de 1330,2 mm.

Oase patologice am găsit aproape la toate
speciile principale, afectate mai puţin sau mai
sever de artrită. La bovine şi la cal, falangele
primare au fost afectate, la cal însă, împreună
cu un radius. În maxile şi mandibule s-au
observat, de asemenea, patologii: un premo-
lar de cal cu rădăcină strâmbă şi dentiţii uzate
anormal (2 cazuri la bovine şi 3 la oi).

Piese cu caracter clar de unealtă nu au fost
descoperite, am găsit însă multe oase prelu-
crate, tăiate masiv, sau numai şlefuite într-un
fel ciudat, al căror proces de prelucrare,
poate, a fost întrerupt pe parcurs (Pl. 2).

143

Cercetări arheozoologice în aşezarea de epoca bronzului târziu (cultura Noua) de la Olteni ...

www.cimec.ro / www.mncr.ro



144

IMOLA keLeMeN

Anexa 1 / Annex 1
Repartizarea fragmentelor pe elemente anatomice la Olteni–Cariera de nisip /

Distribution of fragments according to skeletal parts at Olteni–Sandquarry.

Anexe / Annexes
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Anexa 2/1 / Annex 2/1
Datele biometrice ale resturilor de bovine (Bos taurus) /

Biometrical data of cattle fragments (Bos taurus).
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Anexa 2/2 / Annex 2/2
Date biometrice ale resturilor de oi/capre (Ovis aries/Capra hircus) /
Biometrical data of sheep/goat fragments (Ovis aries/Capra hircus).

Anexa 2/3 / Annex 2/3
Date biometrice ale resturilor de porc (Sus scrofa), fragmentul de porc mistreț (Sus scrofa ferus) marcat cu * /

Biometrical data of pig fragments (Sus scrofa), wild hog (Sus scrofa ferus) fragment marked with *.
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Anexă 2/4 / Annex 2/4
Date metrice ale resturilor de cai (equus caballus) /

Biometrical data of horse fragments (equus caballus).

Anexă 2/5 / Annex 2/5
Date biometrice ale resturilor de câini (Canis familiaris) /

Biometrical data of dog fragments (Canis familiaris).

Anexă 2/6 / Annex 2/6
Date biometrice ale resturilor de cerb (Cervus elaphus) /
Biometrical data of red deer fragments (Cervus elaphus).

Note / References

1. Buzea, Deák 2008, p. 54–58.
2. Kavruk 2003, p. 218.
3. Kovács 2009, p. 48.
4. Uerpmann 1973, p. 316.
5. În separarea oaselor de oaie-capră, am folosit

Boessneck, Müller, Teichert 1964; Fernandez
2001; Halstead, Collins, Isaakidou 2002; Helmer,
Rocheteau 1994; Payne 1985; Prummel, Frisch
1986; Zeder, Lapham 2010 și Zeder, Pilaar 2010.

6. Bibikova 1970.
7. Udrescu et al. 1999, p. 105.
8. Kovács 2009, p. 48.
9. Material prelucrat și publicat de Diana Bindea

(Bindea 2008, p. 97–98), însă fără descrierea

arheologică a sitului sau a contextului din care lotul
provine. Precizează numai că eşantionul aparţine epocii
bronzului târziu.

10. Sit atribuit perioadei târzii a epocii bronzului și așa
numitei orizont Bădeni III–Deva (Rotea 1997), iar
eșantionul faunistic provenit din campania 2001 a fost
publicat recent (Bindea, Kelemen 2011). În locul
orizontului Bădeni III–Deva Florin Gogâltan propune că
materialul arheologic aparține grupului Gligorești
(Gogâltan 2009).

11. Materialul arheologic atribuit grupului Gligorești
(Gogâltan 2009, p. 123) cu lotul faunistic publicat în
Kelemen 2009.

12. Materialul arheozoologic publicat de El Susi 2002.
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Planşa 1 / Plate 1
Oase cu urme patologice la Olteni-Cariera de nisip. 1-2: maxilă şi molar mandibular de Bos taurus uzaţi anormal, 3-4:
falange primare de Bos taurus cu artrită blândă, respectiv avansată, 5-7: mandibule de Ovis aries cu dinţi uzaţi anor-
mal, 8: premolar inferior de equus caballus cu rădăcină strâmbă, 9-10: radius şi falangă primară de equus caballus cu

artrită blândă, respectiv avansată / Pathological bones at Olteni-Sand quarry. 1-2: abnormally used maxilla and
mandibular molar of Bos taurus, 3-4: Bos taurus primary phalange with light, respectively heavy arthritis, 5-7: Ovis

aries mandibles with abnormally used teeth, 8: inferior premolar of equus caballus with inclined root, 9-10: radius and
primary phalange of equus caballus with light, respectively heavy arthritis.
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Planşa 2 / Plate 2
Oase prelucrate la Olteni-Cariera de nisip. 1: corn de cerb, 2-4: fragment diafizar os lung, mamifer mare, 5: fragment

diafizar tibie de ovicaprin lucioasă, şlefuită, 6: fragment diafizar de os lung, mamifer mare /
Worked bones at Olteni-Sand quarry. 1: red deer antler, 2-4: diaphysial fragment of long bone, big sized mammal, 5:

lustrous diaphysial fragment of an Ovicapra tibia, 6: diaphysial fragment of long bone, big sized mammal.
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Introducere
Situl arheologic de la Băile Figa este unul

dintre cele mai importante monumente ale
exploatării sării din Europa. Totodată, acest
sit se remarcă prin numeroase structuri şi
artefacte de lemn bine conservate în nămolul
sărat. Acestea constituie în prezent cea mai
relevantă bază, atât  pentru elaborarea curbei
dendrocronologice pentru spaţiul intra-carpa-
tic, cât şi pentru  reconstituirea multor
aspecte ale exploatării lemnului – de la mana-
gementul resurselor forestiere până la
prelucrarea şi utilizarea acestuia. 

Poziţia geografică a sitului
Situl arheologic de la Băile Figa se află la

extremitatea nordică a Câmpiei Someşene, la

cca. 3,5 km sud de cursul Someşului Mare, pe
teritoriul administrativ al oraşului Beclean
(jud. Bistriţa-Năsăud) – în dreapta drumului
care leagă cartierul Podirei şi satul Figa,
aparţinând de oraşul Beclean, în proximitatea
vestică şi nord-vestică a staţiunii balneare
omonime construită în anii 2007 – 2010. 

Descrierea sitului
Situl cuprinde partea inferioară a unei

depresiuni emisferice având diametrul de cca.
600 m. La baza acestei depresiuni, de la sud
la nord curge un pârâu cu apă sărată – Pârâul
Sărat. În perimetrul acestei depresiuni, la
adâncimea între 1,5 şi 10 apare un zăcământ
de sare gemă deosebit de consistent. În
cuprinsul depresiunii, la suprafaţa terenului

Cercetări arheologice efectuate la Băile Figa în anii 
2013-2014. Secţiunea XV. Raport preliminar

Cuvinte cheie: Transilvania, epoca bronzului târziu, prima epocă a fierului, exploatarea sării,
troace

Key words: Transylvania, Late Bronze Age, Early Iron Age, salt production, troughs

Archaeological researches in the Băile Figa site in 2013-2014

ABSTRACT
The Băile Figa site is situated in north-eastern Transylvania, between Beclean town and Figa village, Bistriţa-Năsăud

County, close to the local spa resort. The research carried out in 2006-2012, uncovered rich evidence for ancient salt
production. In 2013 and 2014, the research was mainly carried out in the central-southern zone of the site, in the Trench
XV (8 x 8 m). It covered both sides of the Pârâul Sărat stream. The excavations reached a depth between 1.2 m and
4.7 m from the present-day surface. In its western part, at a depth of 1.5-3 m from the present-day surface, the exca-
vations reached rock salt. In the eastern half of the trench, the excavation reached a layer of mud rich in timber featu-
res and artifacts. Two wooden structures in situ – a roundish wattle structure, possibly a well (?), and a straight fence
made of vertical oak planks – were uncovered in the eastern half of the trench. The dendrochronological dates of the
fence place it between 996 and 980 BC. Five troughs (two of them 14C dated between ca. 1000 and 900 cal BC) and
seven wooden channelled pieces were uncovered close to the troughs. Four troughs were arranged in a straight line dia-
gonally across the section, and were placed at more or less equal distances apart. One trough was found close to the
roundish wattle structure. This strongly suggests that the troughs and channelled pieces worked together as parts of the
same technological system. Several wooden artifacts (shovels, hammers, wedges etc.), 3 stone mining tools, as well as
several potsherds (one of them is of Gáva type), were found in the trench, without context.
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se observă numeroase manifestări saline:
izvoare, pâraie şi bălţi de apă sărată, soluri
sărate şi plante halofile. Situl se distinge prin
numeroase urme de origine antropică vizibile
la suprafaţă: urmele numeroaselor structuri
de lemn în albia şi în malurile Pârâului Sărat,
numeroase cavităţi şi movile de pământ afla-
te pe ambele maluri ale pârâului. Suprafaţa
pe care sunt răspândite aceste urme este de
cca. 600 m (N-S) x 200/250 m (V-E). Prin căi
naturale de comunicare, situl este legat de
principala arteră hidrografică a zonei,
Someşul Mare. Astfel, Pârâul Sărat după ce
traversează situl de la sud la nord, coteşte
spre nord-vest şi peste cca. 400 m se varsă în
pârâul Sărata. Acesta din urmă, la cca. 2.000
m în aval de confluenţa cu Pârâul Sărat, se
varsă în râul Meleş. De la confluenţa cu
Sărata, Meleşul curge cca. 700 m în direcţia
nord-vestică şi se varsă în Someşului Mare.

Istoricul cercetărilor 
Situl a fost descoperit în anul 1977 de I.

Chintăuan şi consemnat pentru prima oară în
19881. În anul 2005, A. Harding şi V. Cavruc
au vizitat situl pentru prima dată, iar în anul
următor au realizat o cercetare de suprafaţă
a sitului şi a împrejurimilor. În primăvara
anului 2007, au început săpături arheologice.
De atunci, cercetările au fost continuate în
fiecare an şi au fost pe larg publicate2. 

Săpăturile sistematice şi preventive au fost
efectuate în anii 2007 – 2012 în toate sectoa-
rele sitului şi în împrejurimile acestuia, în total
fiind deschise 23 de secţiuni. Cercetările au
scos în evidenţă numeroase urme de exploa-
tare a sării: structuri şi instalaţii de lemn
(troace, jgheaburi, scări ş.a.), precum şi unel-
te de lemn (baroase, cozi de celt, icuri ş.a.) şi
piatră (ciocane de minerit ş.a.). Cele mai
multe complexe şi artefacte au fost descope-
rite în stratul de nămol sărat, care în tot
cuprinsul cercetat al sitului se află direct
deasupra zăcământului de sare gemă şi este
suprapus de lut galben în amestec cu pietriş.

Conform celor 66 de analize 14C, structuri-
le şi instalaţiile de lemn descoperite datează
între cca. 3300 cal BC şi 800 cal AD. Cele mai
multe date 14C se încadrează în perioada
cuprinsă între cca. 1600 şi 850 cal BC.
Numeric, pe locul doi se situează o serie de
date 14C ce se încadrează între cca. 400 şi
180 cal BC (2ơ). Locul trei îl ocupă datele 14C
care se încadrează în intervalul de timp între
420 şi 540 cal AD (2 ơ).

Totodată, la încadrarea cronologică a situ-

lui au contribuit şi numeroase fragmente
ceramice descoperite în cuprinsul sitului şi în
împrejurimile acestuia. Astfel, în partea nordi-
că a sitului au fost descoperite fragmente
ceramice specifice grupului cultural Iernut-
zoltan, care datează între cca. 2.300/2.200 şi
2000/1900 î.Hr., şi grupului cultural Lăpuş,
care datează între cca. 1400 şi 1100 î.Hr.; la
cca. 120-150 m vest de Pârâul Sărat, în afara
perimetrului cuprins de manifestările saline,
în urma săpăturilor arheologice au fost iden-
tificate urme sporadice de locuire asociate cu
fragmente ceramice de factură Lăpuş şi câte-
va fragmente de tip Noua; în partea de sud a
sitului, în imediata vecinătate a unei structuri
de lemn datată prin 14C între cca. 400 şi 180
cal BC, au fost găsite fragmente ceramice
specifice „La Tene-ului dacic” din secole IV-III
î.Hr.

Vestigiile din epoca bronzului timpuriu au
fost descoperite numai la extremitatea nordi-
că a sitului. Acestei epoci îi aparţine un singur
complex – o groapă circulară puţin adâncă
săpată în rocă de sare şi având în umplutură
ceramică de tip Iernut-zoltan, care în baza
analogiilor se încadrează între 2.300/2.200 –
2.000/1.900 î.Hr. În aceeaşi groapă a fost
găsit un fragment de lemn datat prin 14C în
4381+/-28 BP, adică 3090 – 2910 cal BC (2ơ).
Numeroase fragmente ceramice de tip Iernut-
zoltan au fost descoperite în poziţie secunda-
ră în zonă de nord a sitului, distrusă în timpul
amenajării unor bazine de acumulare a apei
sărate în anii ’70 şi în anul 2012.

Cele mai numeroase şi consistente vestigii
descoperite la Băile Figa datează din finalul
epocii bronzului mijlociu, epoca bronzului târ-
ziu şi prima epocă a fierului (cca. 1600/1500
– 800 cal BC). Acestea sunt prezente în tot
cuprinsul sitului. Statistic, cele mai timpurii
secvenţe ale acestui interval de timp predo-
mină în partea sudică a sitului, iar cele mai
recente – în partea sa de nord.  Complexele
din această perioadă includ câteva structuri
de lemn având pereţii realizaţi din scânduri
verticale şi nuiele împletite, sprijinite pe pari
verticali înfipţi în sol, uneori până la roca de
sare. Artefactele din aceeaşi epocă includ
troace, jgheaburi, scări de lemn, ciocane de
minerit de piatră, baroase masive, icuri şi
lopeţi de lemn, cozi de lemn pentru celturi
ş.a. Pe tot parcursul acestui interval de timp,
tipurile de construcţii, instalaţii şi unelte par
să nu fi suferit schimbări semnificative, ceea
ce sugerează că modalităţile de extragere a
sării pe parcursul a cca. 800 de ani au rămas
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în linii mari neschimbate. Conform ipotezei de
lucru considerată în acest moment cea mai
plauzibilă, pe parcursul acestei perioade se
practica exploatarea la mică adâncime a sării
geme. Prin îndepărtarea solului se ajungea la
roca de sare. Apoi, roca de sare a fost „hava-
tă” cu jeturi de apă dirijată cu ajutorul troa-
celor şi jgheaburilor. În orificiile şi crăpăturile
create în urma havării, conform acestei ipote-
ze, se introduceau icuri de lemn, cu ajutorul
cărora se desprindeau bucăţi de sare gemă.
Această ipoteză a fost sprijinită şi de rezulta-
tele unor experimente arheologice. Conform
altei ipoteze, troacele şi jgheaburile au fost
folosite pentru evaporarea apei sărate. 

Până în prezent, la Băile Figa nu a fost des-
coperit nici un element care să ateste pre-
zenţa umană în intervalul de timp cuprins
între cca. 800 şi 400 î.Hr. 

Vestigiile din a doua epocă a fierului (sec.
IV – III î. Hr.) au fost descoperite exclusiv în
partea de sud a sitului. Acestei perioade îi
aparţine un singur complex – o structura rec-
tangulară cu pereţii alcătuiţi din bârne despi-
cate dispuse orizontal. Aceasta structură,
după toate probabilităţile, reprezintă partea
superioară a unui puţ de extragere a sării
geme. Alături, se afla o scară de lemn şi frag-
mente ceramice din aceeaşi epocă. Astfel,
vestigiile din cea de-a două epocă fierului
descoperite la Băile Figa indică exploatarea
sării geme prin puţuri adânci, căptuşite cu
bârne.

Până în prezent, la Băile Figa nu au fost
descoperite vestigii arheologice din intervalul
de timp între cca. 180 BC şi 420 cal AD.

Vestigiile din perioadele secolele V – VI,
cele medievale şi moderne apar la Băile Figa
în mod răzleţ, în afara contextelor relevante.

Cercetări efectuate la Băile Figa în
anii 2013 şi 2014

Cercetările au fost continuate în anii 2013
şi 2014. Cele mai relevante rezultate în aceşti
ani au fost obţinute prin reluarea săpăturilor
arheologice în Secţiunea XV (S.XV). Totodată,
în premieră, probele de lemn recoltate la
Băile Figa în această perioadă au putut fi
datate în termenii cronologiei absolute, prin
metoda dendrocronologică3. 

Secţiunea  S.XV (Fig. 1)
În sectorul central-sudic al sitului, ambele

maluri ale Pârâului Sărat se înălţă deasupra
albiei acestuia cu până la cca. 5 m (malul
estic) şi 4 m (malul vestic). Ambele maluri

prezintă aici pante accentuate (de cca. 45 –
60°). După toate aparenţele, malurile au fost
înălţate aici în urma depunerilor de pământ
excavat din zona albiei actuale a Pârâului
Sărat. Aici, în albia pârâului, I. Chintăuan a
descoperit în anul 1977 o troacă (nr. 1)4, iar
în anul 2007, la cca. 1,5 m nord de locul în
care se afla troaca nr. 1, V. Cavruc a desco-
perit vârful rupt al unei alte troace (nr. 4). În
anul 2008, cu scopul elucidării contextului în
care se aflau cele două troace, aici a fost des-
chisă o mică secţiune (S.XV), compusă din 2
casete alăturate (2 x 3) şi (2 x 2 m) despărţi-
te de un martor de 0,5 m lăţime. În urma
săpăturilor efectuate în cele două casete în
2008, a fost dezvelită cea mai mare parte a
troacei nr. 4, o parte a unei scări de lemn şi
câteva alte artefacte de lemn şi piatră.
Elucidarea contextului în care se aflau aceste
artefacte era imposibilă fără o extindere con-
siderabilă a secţiunii. În lipsa resurselor nece-
sare pentru o astfel de lucrare, cercetările au
fost întrerupte, iar cele două casete, după ce
s-au luat măsuri necesare pentru conservarea
in situ a vestigiilor, a fost astupate cu nămol
sărat. În următorii patru ani, săpăturile în
S.XV nu au fost reluate, întrucât cercetările
au fost efectuate în mod prioritar în partea de
nord a sitului, ameninţată de dezvoltarea sta-
ţiunii turistice din preajmă.

În anul 2013, Muzeul Bucovinei şi-a mani-
festat interesul în a-şi îmbogăţi patrimoniul cu
artefacte de lemn de la Băile Figa. În acest
sens, Muzeul Bucovinei a încheiat cu Muzeul
Naţional al Carpaţilor Răsăriteni un contract
de prestări servicii, în virtutea căruia a asigu-
rat co-finanţarea, în anul 2013, a săpăturilor
arheologice în S.XV. În aceste condiţii, în anul
2013 au putut fi reluate săpăturile în S.XV. 

Noul perimetru al S.XV (8 x 8 m) a înglobat
cele două casete deschise în anul 2008 şi a
cuprins albia şi pantele accentuate ale ambe-
lor maluri ale pârâului. Săpăturile efectuate în
S.XV în 2013 au ajuns la adâncimi diferite:
1,2 m de la suprafaţa terenului în partea sud-
vestică şi 4,7 m de la suprafaţa terenului în
partea nord-estică. În jumătatea vestică a S.
XV, la vest de pârâu, săpăturile au ajuns la
roca nativă de sare. Aceasta, sub malul vestic
al secţiunii, la capătul nordic, a apărut la
adâncimea de 1,5 m, iar la capătul sudic – la
adâncimea de 1,7 m de la suprafaţa actuală a
terenului. Săpăturile a atins nivelul rocii de
sare în tot cuprinsul jumătăţii de vest a S.XV.
Aici, nivelul rocii de sare coboară din vest
spre est în pantă de cca. 30-40°. În jumăta-
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tea estică a S.XV, săpăturile încă nu au ajuns
la nivelul rocii de sare, oprind-se în stratul de
nămol. 

În anul 2014, Muzeul Bucovinei nu a mai
co-finanţat cercetările de la Băile Figa, iar
săpăturile au putut fi efectuate cu resursele
reduse asigurate de Ministerul Culturii. În
aceste condiţii, săpăturile au putut fi efectua-
te numai în porţiunea sud-estică a secţiunii,
pe suprafaţa de 6,5x4 m. În anul 2014, săpă-
turile efectuate în jumătatea de est a S.XV au
adâncit săpătura cu maxim 0,7 m şi încă nu
au ajuns la rocă.

Stratigrafia S. XV
Examinarea profilelor stratigrafice a scos în

evidenţă 5 unităţi stratigrafice majore, după
cum urmează, de sus în jos:

- strat vegetal (0-0,2 m);
- sol gălbui mixt, format din lut, nisip şi pie-

triş (0,2-0,5/0,8 m);
- lut galben tasat (0,5/0,8-1,2/1,5 m);
- nămol (1,2/1,5-1,8/2 m);
- roca de sare (de la 1,2/2 m în jos în par-

tea vestică).

Vestigiile arheologice descoperite în S. XV
sunt concentrate aproape exclusiv în stratul
de nămol. Ele cuprind 2 structuri de lemn in
situ; 2 aglomerări de elemente de lemn pro-
venind, după toate aparenţele, de la con-
strucţii distruse – ambele în poziţie secunda-
ră; mai multe elemente izolate de la con-
strucţii de lemn, în poziţie secundară; un
număr considerabil de artefacte.

Structuri de lemn in situ
Structura 1-XV-2013 
În partea de est a S. XV, în stratul de

nămol, la adâncimea de 0,9 m de la suprafa-
ţa actuală a terenului (capetele superioare ale
parilor de lemn), a fost descoperită şi parţial
dezvelită o structură de lemn. Această struc-
tură este formată din doi pereţi având contu-
rul rotunjit, circumscrişi, realizaţi din nuiele
împletite, sprijiniţi pe pari înfipţi în sol.
Peretele exterior delimitează o suprafaţă
ovală de 2,4 (E-V) x 2,0 (N-S) m. Peretele
interior se află aproximativ în mijlocul supra-
feţei delimitate de peretele exterior. Peretele
interior a fost dezvelit numai în jumătatea sa
de vest, unde cuprinde o suprafaţa semicircu-
lară de 1,3 (E-V) x 0,5 (N-S) m. Peretele exte-
rior a fost dezvelit complet doar în jumătatea
sa vestică, unde este aproximativ vertical şi
înalt de 0,5 – 0,7 m. Vârfurile inferioare ale

parilor pe care se sprijină peretele exterior
coboară cu 0,3 – 0,4 m mai jos de nuielele
sale inferioare şi nu ating roca sterilă, rămâ-
nând în nămol (adâncimea de la suprafaţa
actuală a terenului la care ajung vârfurile
inferioare ale parilor este de 1,45 – 1,75 m).
Nuielele superioare ale peretelui interior se
află aproximativ la nivelul la care se află nuie-
lele inferioare ale peretelui exterior. Pereţii
cercului interior sunt oblice, astfel încât volu-
mul pe care îl delimitează se îngustează spre
fund. Săpăturile în spaţiul delimitat de pere-
tele interior au ajuns la adâncimea de 1 m de
la nivelul nuielelor sale superioare şi încă nu
au ajuns până la partea sa inferioară. Spaţiul
delimitat de peretele interior în timpul săpă-
turilor se umplea în permanenţă de apă săra-
tă, semn că acesta captează un izvor. 

După toate probabilităţile, spaţiul delimitat
de peretele interior reprezintă un izvor ame-
najat de apă sărată, iar cel exterior – o
împrejmuire de protecţie a izvorului.

Cercetarea acestei structurii nu a fost fina-
lizată. În scopul conservării, elementele de
lemn au fost învelite cu pânză şi folie, iar
toată structura a fost acoperită cu nămol. 

Structura 2-XV-2013
În partea de nord a S. XV, în imediata veci-

nătate estică a pârâului, a fost dezvelit parţial
un gard sau perete format din scânduri de
stejar înfipte în sol până la roca de sare; ace-
leiaşi structuri pare să-i fi aparţinut şi un gard
realizat din nuiele împletite care continuă
spre nord, dincolo de perimetrul secţiunii.
Această structură a fost urmărită pe o lungi-
me de 4 m. Ea continuă şi spre SE – în direc-
ţia Structurii 1-XV-2013. Cercetarea nefiind
finalizată, nu s-a reuşit stabilirea raportului
între cele două structuri. Conform datării den-
drocronologice efectuate la Laboratorul de
dendrocronologie a Institutului Arheologic
German, această structură a fost alcătuită din
scânduri desprinse din copaci (stejar) tăiaţi
între anii 996 şi 980 î. Hr.5. 

Aglomerarea 1-XV-2013
În colţul nord-vestic al S.XV, direct pe roca

de sare, a fost dezvelită o aglomerare de ele-
mente de lemn care cuprindea o suprafaţă de
cca. 2 (N-S) x 4 m (V-E). Ea a fost formată din
12 pari masivi, cu urme de prelucrare, lungi
de până la 3,7 m, culcaţi direct pe roca de
sare, orientaţi V-E. Parii sunt suprapuşi de o
aglomerare formată din nuiele şi crengi sub-
ţiri, toate în poziţie orizontală. Printre aceste
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elemente au fost descoperite două legături de
nuiele răsucite, o lopăţică şi un obiect în
forma de sabie, ambele de lemn. După toate
probabilităţile, această aglomerare depăşeşte
perimetrul săpăturii, extinzându-se spre nord.
Aglomerarea a fost demontată, toate elemen-
tele acesteia fiind transportate la Laboratorul
de Restaurare a Muzeului Bucovinei.

Aglomerarea 2-XV-2013 (2m E-V x 3m S-N)
În colţul sud-vestic al S.XV, la 0,7 m deasu-

pra rocii de sare, a fost dezvelită o aglomerare
de elemente de lemn cu urme de prelucrare
sumară. Aceasta este formată din doi buşteni
masivi (paraleli, cu capete sudice intrate sub
peretele de sud a secţiunii, L părţii dezvelite
= 2,7 m, gr. maximă = 0, 12 m, orientaţi N –
S) şi de o aglomerare formată din 12 buşteni
şi pari mai subţiri şi scurţi (L = 0,4-0,6 m, gr.
maximă = 0,5-0,9 m) ce suprapun partea
nordică a buştenilor masivi şi lungi. 

Elemente izolate de la structuri de lemn,
aflate în poziţie secundară

În vecinătatea imediată a structurii 1-XV-
2013 se aflau numeroşi pari şi stâlpi, aflaţi în
poziţie secundară. În această fază a cercetă-
rilor nu s-a putut stabili raportul dintre aceştia
şi structura 1-XV-2013. Totodată, în mai
multe locuri din S.XV, în stratul de nămol, au
fost descoperite mai multe fragmente de pari,
scânduri şi nuiele, aflate în poziţie secundară. 

Artefacte
În cuprinsul S.XV, în anii 2013 şi 2014 au

fost descoperite o serie de artefacte, descrise
amănunţit în Catalogul pieselor descoperite
(care urmează acestui articol) şi ilustrate în
figurile ce însoţesc prezentul raport. Cele mai
multe dintre acestea se aflau în stratul de
nămol. Dintre artefactele de lemn menţio-
năm: 5 troace, din care 3 însoţite cu ace şi
nuiele despicate descoperite în interiorul lor
sau în imediata lor apropiere; o scară, jghea-
buri, lopăţici ş.a. Totodată, în S.XV au fost
descoperite 3 ciocane de piatră de minerit şi
câteva fragmente de vase ceramice lucrate cu
mâna, dintre care unul în de certă factură
Gáva.  

Troace
Toate cele 5 troace (nr. 1 – descoperită în

1977 şi excavată în 2005; nr. 4 – descoperită
în 2007, dezvelită parţial în 2008 şi integral în
2013; nr. 5, nr. 6 –  descoperite şi dezvelite
integral în anul 2013; nr. 7 – descoperită şi

dezvelită parţial în anul 2014) au fost desco-
perite în startul de nămol, doar una dintre ele
(nr. 4) atingând roca de sare. Două troace (nr.
1 şi 4) se aflau pe traseul actual al Pârâului
Sărat, iar celelalte (nr. 5, 6 şi 7) – pe malul
drept al pârâului. Patru dintre troace se aflau
pe o linie care traversa pe diagonală secţiu-
nea din SV la NE, la distanţe relativ egale
între ele; lângă fiecare dintre aceste troace se
aflau câte unul sau două jgheaburi de lemn.
una dintre troacele descoperite în S.XV (dez-
velită parţial în 2014), se afla în imediata pro-
ximitate de structura 1-XV-2013 (posibil, izvor
amenajat de slatină ?). Concentrarea atât de
mare a troacelor în cuprinsul S.XV şi asocie-
rea lor cu jgheaburi sugerează că toate aces-
tea făceau parte din acelaşi sistem tehnolo-
gic, în care troacele comunicau între ele prin
intermediul jgheaburilor.

una dintre troace (nr. 5) este cu totul
deosebită, prin faptul că are ambele capete
închise cu discuri de lemn. Este posibil ca în
acest fel se urmărea posibilitatea închiderii şi
deschiderii controlate a capetelor troacei.
Amintim că unele troace descoperite până în
prezent în spaţiul intracarpatic erau scobite,
astfel încât aveau ambele capete închise, iar
altele aveau unul dintre capetele deschis.

O noutate absolută o reprezintă o serie ace
de lemn cu vârfurile ascuţite şi înfăşurate,
precum şi nuiele despicate în două pe jumă-
tatea lungimii. Nu încape nicio îndoială că
aceste piese erau părţi componente ale troa-
celor. După toate probabilităţile, acele de
lemn au fost folosite pentru închiderea orifi-
ciilor axiale ale cepurilor, iar nuielele despica-
te, fiind culcate transversal pe marginile gurii
troacei, susţineau acele prinzându-le în despi-
cături. 

Menţionăm, totodată, descoperirea în pre-
mieră la Băile Figa a unui fragment ceramic
de tip Gáva. Acesta provine de la un vas cu
marginea buzei decorată cu caneluri oblice şi
având suport-apucător pe umeri. A fost des-
coperit în startul de lut amestecat cu pietriş
deasupra stratului de nămol, în dreapta
Pârâului Sărat.

Cronologie
În prezent, pentru încadrarea vestigiilor din

S.XV sunt disponibile câteva datări obţinute
prin metode analitice. Astfel, troaca nr. 1,
conform datării 14C, efectuate la Laboratorul
din Groning, se încadrează în jurul 1000 cal
BC; troaca nr. 4, conform datărilor radiocar-
bon efectuate la Laboratorul din Oxford,
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datează din 2699±29 BP6. La acestea, se
adaugă rezultatele datărilor prin metoda den-
drocronologică efectuate de Laboratorul de
Dendrocronologie de la Institutul Arheologic
German de la Berlin: conform acestora, 3
probe (scânduri de stejar de la Structura 2-
XV-2013) datează din anii 995, 996 şi 980 î.
Hr.7. În acelaşi palier cronologic se încadrea-
ză şi fragmentul ceramic de tip Gáva, menţio-
nat mai sus.

Interpretarea preliminară a rezulta-
telor cercetărilor efectuate în S.XV

Cercetările din S.XV au scos în evidenţă un
context arheologic relevant în vederea recon-
stituirii felului în care la exploatarea sării au
fost folosite troacele, jgheaburile, scara,
lopeţi, ciocane de lemn şi piatră. Întâi de
toate, pentru prima oară de când au început
cercetările de la Băile Figa, în acelaşi context
au fost descoperite: masivul de sare aflat la
adâncimea mică, troace şi jgheaburi dispuse
în lanţ, o scară, structuri cu garduri circulare
din nuiele împletite, structuri cu garduri sau
pereţi din scânduri verticale, precum şi cioca-
ne de minerit. Până în prezent, la Băile Figa
elementele de acest fel au fost asociate doar

parţial. Totodată, pentru prima dată la Băile
Figa, a fost găsit un fragment ceramic de
certă apartenenţă la cultura Gáva. Această
asociere vine în sprijinul ipotezei conform
căreia troacele trebuie să fi funcţionat în lanţ,
şi că ele au fost folosite la exploatarea sării
geme (minerit la mică adâncime). 

Datările obţinute, precum şi fragmentul
ceramic amintit, sugerează că printre partici-
panţii la exploatarea sării au fost şi comunităţi
ale culturii Gáva. Structurile aflate în apropie-
rea acestor troace, în cazul în care se va con-
firma ipoteza utilizării troacelor pentru hava-
rea masivului de sare cu ajutorul jeturilor de
apă, puteau fi parte a sistemului de stocare
provizorie a sării extrase. 

Totodată, contextul descoperit nu exclude
posibilitatea ca aceste troace să fi fost folosi-
te pentru un proces diferit, şi anume pentru
ridicarea concentrării slatinei prin transferul
succesiv al acesteia dintr-o troacă în alta.
Decisivă în acest sens va fi continuarea cer-
cetărilor în S. XV, care vor fi în măsură să
arate dacă sub troacele şi jgheaburi descope-
rite în S.XV, în masivul de sare există sau nu
urme de extragere a sării geme (de exemplu,
cavităţi de origine antropică).

Catalogul pieselor descoperite în S. XV

1. Unelte

1.1 Troace
1.1.1 Troaca 4 (MB/S.XV/2013/Car. A/2;

Nr. pe plan: 5040; Ad. - 0,15 - 1,88 m; Fig.
2/1). „Troacă” scobită în trunchi de copac, cu
capătul inferior păstrat întreg. A fost descope-
rită în poziţie oblic-verticală, cu deschizătura
în jos. Gura fost decupată prin cioplirea repe-
tată a trunchiului. În interior sunt vizibile
urme de cioplituri repetate realizate cu o
unealtă de tip daltă. un capăt închis, cel des-
coperit la suprafaţa Pârâului Sărat, este dete-
riorat şi crăpat longitudinal până aproape de
zona mediană. Pe exterior, se observă ciopli-

turi repetate care au îndreptat fundul troacei.
În interior se aflau mai multe “nuiele” ascuţi-
te sau despicate. Fundul „troacei” avea pe
linia mediană un rând de 13 orificii rectangu-
lare, cu lăţimi cuprinse între 28-35 mm. În
aceste orificii erau introduse cepuri perforate,
cu secţiunea transvrsală rectangulară, dintre
care au fost recuperate 10. Cepurile au fost
numerotate începând cu capătul păstrat în
nămol (capătul întreg). Distanţa dintre orificii
variază între 100 şi 120 mm. Dimensiuni: L:
1965 mm; LA: 440 mm; GR perete: 150 mm;
D. perforaţii: 50 - 35 mm; LA. Gură: 310 mm.

1.1.1.a Cep 1 de la Troaca 4 (MB/S.XV/
2013/Car. A/2; Ad. - 0,15 - 1,88 m). Cep din

Abrevieri folosite în Catalog: 
L. = lungime; 
LA. = lăţime; 
LA.max = lăţimea maximă; 
GR. = grosime; 
GR.max = grosime maximă; 
I. = înălţime; 
D. = diametru; 
D.max =diametru maxim; 

D.min = diametru minim; 
m. = metru/metri; 
S. = secţiune; 
Car. = carou; 
Nr. = număr; 
Ad. = adâncime de la suprafața terenului;  
Fig. = Figura; 
MB = Muzeul Bucovinei; 
MNCR = Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni

www.cimec.ro / www.mncr.ro



lemn, care era introdus într-un orificiu de pe
fundul Troacei 4. Cepul are forma trapezoida-
lă, este rectangular cu marginile rotunjite în
secţiune. Cepul este fixat în perforaţia din
troacă. Dimensiuni: L: 145 mm; LA: 42 mm;
GR. vârf: 20 mm; La vârf : 20 mm; D. perfo-
raţie: 10 mm. 

1.1.1.b Cep 2 de la Troaca 4 (MB/S.XV/
2013/Car. A/2; Ad. - 0,15 - 1,88 m; Fig. 2/2).
Cep din lemn care era introdus într-un orificiu
de pe fundul Troacei 4. Cepul are forma
trapezoidală, este rectangular cu marginile
rotunjite în secţiune în zona corpului. În par-
tea superioară, pe suprafaţa exterioară, se
observă ciopliri repetate, care au format o
treaptă lină, pe toate cele patru laturi, pentru
fixarea piesei în orificiul trocii. Perforaţia este
circulară, dispusă  longitudinal. Piesa este
întreagă. Dimensiuni: L: 164 mm; LA: 23
mm; GR. vârf: 25 mm; La vârf: 14 mm; D.
perforaţie: 8 mm. 

1.1.1.c Cep 3 de la Troaca 4 (MB/S.XV/
2013/Car. A/2; Ad. - 0,15 - 1,88 m; Fig.  2/3).
Cep din lemn care era introdus într-un orificiu
de pe fundul Troacei 4. Cepul are forma
trapezoidală, este rectangular cu marginile
rotunjite în secţiune. În partea superioară, pe
suprafaţa exterioară, se observă ciopliri repe-
tate, care au format o treaptă lină, pe toate
cele patru laturi, pentru fixarea piesei în orifi-
ciul trocii. Perforaţia este circulară, dispusă
longitudinal. Piesa este întreagă. Dimensiuni:
L: 163 mm; LA: 35 mm; GR. vârf: 26 mm; La
vârf: 17 mm; D. perforaţie: 11 mm. 

1.1.1.d Cep 4 de la Troaca 4 (MB/S.XV/
2013/Car. A/2; Ad. - 0,15 - 1,88 m; Fig. 2/4).
Cep din lemn care era introdus într-un orificiu
de pe fundul Troacei 4. Cepul are forma
trapezoidală, este rectangular cu marginile
rotunjite în secţiune. În partea superioară, pe
suprafaţa exterioară, se observă ciopliri repe-
tate, care au format o treaptă lină, pe toate
cele patru laturi, pentru fixarea piesei în orifi-
ciul trocii. Perforaţia este circulară, dispusă
longitudinal. Piesa este întreagă. Dimensiuni:
L: 163 mm; LA: 34 mm; GR. vârf: 18 mm; La
vârf: 17 mm; D. perforaţie: 7 mm. 

1.1.1.e Cep 5 de la Troaca 4 (MB/S.XV/
2013/Car. A/2; Ad. -  0,15 - 1,88 m; Fig. 2/5).
Cep din lemn care era introdus într-un orificiu
de pe fundul Troacei 4. Cepul are forma
trapezoidală, este rectangular cu marginile
rotunjite în secţiune. În partea superioară, pe
suprafaţa exterioară, se observă ciopliri repe-
tate, care au format o treaptă lină, pe toate
cele patru laturi, pentru fixarea piesei în orifi-

ciul trocii. Perforaţia este circulară, dispusă
longitudinal. Piesa este întreagă. Dimensiuni:
L: 158 mm; LA: 34 mm; GR. vârf: 28 mm; La
vârf: 17 mm; D. perforaţie: 9 mm. 

1.1.1.f Cep 6 de la Troaca 4 (MB/S.XV/
2013/Car. A/2; Ad. - 0,15 - 1,88 m; Fig. 2/6).
Cep din lemn care era introdus într-un orificiu
de pe fundul Troacei 4. Cepul are forma
trapezoidală, este rectangular cu marginile
rotunjite în secţiune. În partea superioară, pe
suprafaţa exterioară, se observă ciopliri repe-
tate, care au format o treaptă lină, pe toate
cele patru laturi, pentru fixarea piesei în orifi-
ciul trocii. Perforaţia este circulară, dispusă
longitudinal. Piesa este întreagă. Dimensiuni:
L: 176 mm; LA: 38 mm; GR. vârf: 16 mm; La
vârf: 16 mm; D. perforaţie: 11 mm. 

1.1.1.g Cep 7 de la Troaca 4 (MB/S.XV/
2013/Car. A/2; Ad. - 0,15 - 1,88 m; Fig. 2/7).
Cep din lemn care era introdus într-un orificiu
de pe fundul Troacei 4. Cepul are forma
trapezoidală, este rectangular cu marginile
rotunjite în secţiune. În partea superioară, pe
suprafaţa exterioară, se observă ciopliri repe-
tate, care au format o treaptă lină, pe toate
cele patru laturi, pentru fixarea piesei în orifi-
ciul trocii. Vârful este cioplit bont. Perforaţia
este circulară, dispusă longitudinal. Piesa este
întreagă. Dimensiuni: L: 163 mm; LA: 37
mm; GR. vârf: 26 mm; La vârf: 16 mm; D.
perforaţie: 10 mm. 

1.1.1.h Cep 8 de la Troaca 4 (MB/S.XV/
2013/Car. A/2; Ad. - 0,15 - 1,88 m; Fig. 2/8).
Cep din lemn care era introdus într-un orificiu
de pe fundul Troacei 4. Cepul are forma
trapezoidală, este rectangular cu marginile
rotunjite în secţiune. În partea superioară, pe
suprafaţa exterioară, se observă ciopliri repe-
tate, care au format o treaptă lină, pe toate
cele patru laturi, pentru fixarea piesei în orifi-
ciul trocii. Perforaţia este circulară, dispusă
longitudinal. Piesa este întreagă. Dimensiuni:
L: 145 mm; LA: 45 mm; GR. vârf: 27 mm;  La
vârf: 22 mm; D. perforaţie: 9 mm. 

1.1.1.i Cep 9 de la Troaca 4 (MB/S.XV/
2013/Car. A/2; Ad. - 0,15 - 1,88 m; Fig. 2/9).
Cep din lemn care era introdus într-un orificiu
de pe fundul Troacei 4. Cepul are forma tra-
pezoidală, este rectangular cu marginile
rotunjite în secţiune. În partea superioară, pe
suprafaţa exterioară, se observă ciopliri repe-
tate, care au format o treaptă lină, pe toate
cele patru laturi, pentru fixarea piesei în orifi-
ciul trocii. Perforaţia este circulară, dispusă
longitudinal. Piesa este întreagă. Dimensiuni:
L: 161 mm; LA: 41 mm; GR. vârf: 28 mm;  La
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vârf: 18 mm; D. perforaţie: 11 mm. 
1.1.1.j Cep 10 de la Troaca 4 (MB/S.XV/

2013/Car. A/2; Ad. -0,15 - 1,88 m; Fig. 2/10).
Cep din lemn care era introdus într-un orificiu
de pe fundul Troacei 4. Cepul are forma
trapezoidală, este rectangular cu marginile
rotunjite în secţiune. În partea superioară, pe
suprafaţa exterioară, se observă ciopliri repe-
tate, care au format o treaptă lină, pe toate
cele patru laturi, pentru fixarea piesei în orifi-
ciul trocii. Perforaţia este circulară, dispusă
longitudinal. În interiorul perforaţiei s-a păs-
trat un fragment de fir vegetal răsucit. Piesa
s-a păstrat parţial. Dimensiuni: L: 75 mm; LA:
34 mm; D. perforaţie: 12 mm. 

1.1.2 Troaca 5 (MB/S.XV/2013/Car. I/1ʼ-
2ʼ; Nr. pe plan: 5240; Ad. - 0,55 - 1,95 m; Fig.
3/2). „Troacă” scobită în trunchi de copac, cu
ambele capete închise. A fost descoperită în
poziţie oblic-verticală, culcată pe o parte. una
dintre părţile laterale este teşită din cauza
presiunii pământului.  Gura fost decupată prin
cioplirea repetată a trunchiului. În interior
sunt vizibile urme de cioplituri repetate reali-
zate cu unealtă de tip daltă. Capetele au fost
închise, unul dintre capete deteriorat şi cră-
pat. Pe exterior se observă cioplituri repetate
care au îndreptat fundul troacei. Fundul
„troacei” avea pe linia mediană un rând cu 19
orificii rectangulare cuprinse între 30-35 mm.
În aceste orificii erau introduse cepuri perfo-
rate, cu secţiunea mediană rectangulară, din-
tre care au fost recuperate 9. Distanţa dintre
orificii variază între 100 şi 130 mm.
Dimensiuni: L: 2685 mm; LA: 480 mm; GR
perete: 150 mm;  D. perforaţii: 30 - 35 mm;
LA. Gură: 1150 mm; D. Capete: 400 mm.

1.1.3 Troaca 6 (MB/S.XV/2013/Car. II/1ʼ-
2ʼ; Nr. pe plan: 5215, Ad. - 0,35 - 0,55 m; Fig.
3/1). „Troacă” fără urme de scobire. Gura
fost decupată prin cioplirea unui trunchi deja
golit pe interior. În interior sunt vizibile urme-
le de cioplire cu daltă, în mod repetat.
Capetele au fost înfundate cu capace ovale,
cioplite din scânduri realizate din alt arbore
decât corpul. Pe exterior se observă trei
noduri de ramură retezate drept. A fost des-
coperită în poziţie secundară, orizontală.
Fundul „troacei” avea pe linia mediană un
rând cu 7 orificii rectangulare cuprinse între
25-32 mm. În aceste orificii erau introduse
cepuri perforate, cu secţiunea mediană rec-
tangulară, dintre care au fost recuperate 4.
Dimensiuni: L: 1495 mm; LA: 425-533 mm;
GR. perete: 150 mm;  D. perforaţii: 25 - 32
mm; LA. Gură: 1150 mm; D. Capete: 400 mm.

1.2 Jgheaburi 
1.2.1 Jgheab (MB/S.XV/2013/Car. I/1ʼ;

Nr. pe plan: 5216; Ad. - 0,51 m; descoperit
lângă Troaca 6; Fig. 6/1). Jgheab scobit în
trunchi de copac, pe exteriorul piesei este o
treaptă de fixare cioplită cu toporul. Pe o
parte laterală este o cioplitură adâncită în
partea laterală a lemnului, către marginea
acestuia, de formă trapezoidală (L: 37 mm;
LA: 25 mm). Ambele capete au fost rupte.
Scoarţa căzută. Pe exterior se observă crăpă-
turi longitudinale adânci, datorate expunerii
la căldură. Dimensiuni: L: 497 mm; LA: 198
mm; GR. lemn lateral: 38 mm; Adâncime sco-
bitură: 76 mm. 

1.2.2 Jgheab (MB/S.XV/2013/Car. I-II/1-
2; Nr. pe plan: 5075; Ad. - 0,50 m; Fig. 6/3).
Jgheab scobit în trunchi de copac. un capăt
este retezat drept din mai multe cioplituri
(posibil capătul pentru admisie). Celălalt
capăt este mai subţire, cioplit din două direc-
ţii astfel încât formează un vârf (probabil par-
tea de scurgere). Pe suprafaţa exterioară se
observă 8 cioturi de ramuri retezate oblic, la
distanţa de 2 cm faţă de corpul piesei.
Interiorul a fost scobit în formă de „V” pe inte-
rior.  Dimensiuni: L: 1053 mm; D. max: 104
mm; Gr. lemn lateral: 28 mm; GR. bază: 42
mm; Ad. scobitură: 52 mm. 

1.2.3 Jgheab (MB/S.XV/2013/Car. B/1;
Nr. pe plan: 5207; Ad. - 0,50 m; descoperit
lângă Troaca 4; Fig. 6/4). Jgheab scobit în
trunchi de copac, păstrat aproape integral.
un capăt este retezat drept din mai multe cio-
plituri (posibil capătul pentru admisie), înne-
grit pe exterior pe distanţă de 7 cm. Celălalt
capăt este cioplit din două direcţii, pe linia
muchiilor, astfel încât formează un vârf teşit
(probabil partea de scurgere). Spre vârf, una
dintre muchii a fost retezată drept, astfel
încât formează o treaptă de 10 cm lungime.
Pe suprafaţa exterioară se observă mai multe
cioplituri longitudinale, realizate cu toporul.
Interiorul a fost scobit în formă de „u” pe
interior. Dimensiuni: L: 1525 mm; D. max:
179 mm; Gr. lemn lateral: 32 mm; GR. bază:
67 mm. 

1.2.4 Jgheab (MB/S.XV/2013/Car. I-II/1-
2; Ad. - 0,40 - 0,50 m; descoperit pe roca de
sare, alături de aglomerarea NV; Fig. 6/2).
Jgheab scobit pe jumătatea longitudinală a
unui trunchi de copac. un capăt este retezat
drept (transversal), cu mai multe cioplituri
realizate cu un obiect ascuţit. Capătul opus
prezintă urme de utilizare şi este parţial dete-
riorat. Pe interiorul piesei se observă urme de
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cioplire/scobire realizate probabil cu o uneal-
tă de tip teslă. Dimensiuni: L: 784 mm; LA:
101 mm; GR: 30 mm. 

1.2.5 Jgheab (MB/S.XV/2013/Car. I-II/2ʼ;
Nr. pe plan: 5241; Ad. - 0,62 m). Jgheab sco-
bit în trunchi de copac, cu scobitura în formă
de „u”. Pe exteriorul piesei sunt mai multe
cioplituri realizate succesiv, cu unealtă tip
daltă. Ambele capete au fost rupte. Scoarţa
păstrată parţial. Dimensiuni: L: 3425 mm; LA:
203 mm; GR. lemn lateral: 35 mm; Adâncime
scobitură: 65 mm. 

1.2.6 Jgheab (MNCR: 19667, SXV/2014/
Car. B/2ʼ; Ad. - 0,85 m; Nr. pe plan: 5119; Fig.
6/5). Jgheab scobit în trunchi de copac, cu
scobitura în formă de „u”. Pe exteriorul piesei
sunt mai multe cioplituri scurte realizate suc-
cesiv. unul dintre capete a fost retezat drept
şi are muchiile rotunjite, celălalt capăt este
rupt. Pe partea scobită, spre capătul întreg,
prezintă pe fiecare latură câte o cioplitură,
probabil pentru a fixa un alt jgheab deasupra.
Pe exterior a fost decojit. Dimensiuni: L: 1685
mm; LA: 168 mm; GR. lemn lateral: 25 mm;
Adâncime scobitură: 63 mm. 

1.3 Cepuri
1.3.1 Cep (MB/S.XV/2013/Car. II/1ʼ; Ad.

- 0,50 m; Fig. 5/4). Cep din lemn care era
introdus într-un orificiu de pe fundul unei
„troace”. Cepul are forma trapezoidală, este
rectangular cu marginile rotunjite în secţiune.
În partea superioară, pe suprafaţa exterioară,
se observă ciopliri repetate, care au format o
treaptă lină, pe toate cele patru laturi, pentru
fixarea piesei în orificiul trocii. În partea supe-
rioară, pe două dintre suprafeţe se observă
nod de ramură retezat. Perforaţia este circu-
lară, dispusă  longitudinal, uşor descentrată.
Piesa este întreagă. Starea de conservare
este bună. Dimensiuni: L: 135 mm; LA: 32
mm; GR. vârf: 20 mm;  La vârf: 22 mm; D.
perforaţie: 10 mm.  

1.3.2 Cep (MB/S.XV/2013/Car. A/2; Ad. -
0,45 m; descoperit lângă Troaca 4; Fig. 5/5).
Cep din lemn care era introdus într-un orificiu
de pe fundul unei „troace”. Cepul are forma
trapezoidală, este rectangular cu marginile
rotunjite în secţiune pe corp şi rotunjit în par-
tea superioară. În partea superioară, pe
suprafaţa exterioară, se observă ciopliri repe-
tate, care au format o treaptă lină, pe două
laturi, pentru fixarea piesei în orificiul trocii.
Către vârf sunt vizibile mai multe cioplituri
longitudinale. Perforaţia este circulară, dispu-
să  longitudinal. Piesa este întreagă. Starea

de conservare este bună. Dimensiuni: L: 155
mm; LA: 29 mm; GR.: 28 mm;  D. superior:
30 mm; D. perforaţie: 10 mm. 

1.3.3 Cep (MB/S.XV/2013/Car. I/1’; Ad. -
0,40 m; descoperit lângă Troaca 6; Fig. 5/1).
Cep din lemn care era introdus într-un orificiu
de pe fundul unei „troace”, din care s-a păs-
trat jumătate. Capătul superior este rupt.
Capătul inferior este retezat drept din mai
multe cioplituri. Cepul are forma trapezoidală,
era rectangular în secţiune pe corp şi rotunjit
în partea inferioară, spre vârf. Pe suprafaţa
exterioară, şi în special către vârf sunt vizibile
mai multe cioplituri longitudinale. Perforaţia
este circulară, dispusă  longitudinal. Starea de
conservare este bună. Dimensiuni: L: 82 mm;
LA: 20 mm; GR.: 16 mm ;  D. vârf : 12 mm;
D. perforaţie: 9 mm. 

1.3.4 Cep (MB/S.XV/2013/passim. Cep
din lemn care era introdus într-un orificiu de
pe fundul unei „troace”; Fig. 5/3). Cepul are
forma trapezoidală, este rectangular cu mar-
ginile rotunjite în secţiune pe corp şi rotunjit
la capete. Capătul superior prezintă mai
multe cioplituri scurte, dinspre exterior spre
interior. Pe suprafaţa exterioară, se observă
ciopliri repetate, care au format o treaptă
lină, pe două laturi, pentru fixarea piesei în
orificiul trocii. Către vârf sunt vizibile mai
multe cioplituri longitudinale. Vârful este
deteriorat.  Perforaţia este circulară, dispusă
longitudinal. Piesa este întreagă. Starea de
conservare este bună. Pe exterior, pe una din-
tre laturi se observă o tăietură adâncită în
corpul cepului, posibil recentă.  Dimensiuni:
L: 114 mm; LA: 30 mm; GR.: 25 mm ;  D.
perforaţie: 11 mm. 

1.3.5 Cep (MB/S.XV/2013/Car. A/1; Ad.
- 1,40 - 1,50 m; descoperit sub Troaca 4; Fig.
5/7). Cep din lemn care era introdus într-un
orificiu de pe fundul unei „troace”. Cepul are
forma trapezoidală, este rectangular cu în
secţiune pe corp şi rotunjit la capete. Capătul
superior prezintă mai multe cioplituri scurte,
dinspre exterior spre interior. Pe suprafaţa
exterioară se observă ciopliri repetate, care
au format, începând cu zona superioară a
cepului, o treaptă de fixare, pe două laturi,
pentru poziţionarea piesei în orificiul trocii.
Către vârf sunt vizibile mai multe cioplituri
longitudinale. Perforaţia este circulară, dispu-
să longitudinal. Piesa este întreagă.
Dimensiuni: L: 141 mm; LA: 32 mm; GR.: 22
mm ; GR. 20 mm;  D. perforaţie: 10 mm. 

1.3.6 Cep (MB/S.XV/2013/Car. A/1; Ad.
- 1,40 - 1,50 m; descoperit sub Troaca 4; Fig.
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5/2). Cep din lemn care era introdus într-un
orificiu de pe fundul unei „troace”. Cepul  avea
original forma cilindrică cu vârful ascuţit. Din
piesa originală s-a păstrat aprox. 40%. Piesa
a fost secţionată longitudinal, semicircular în
secţiune. Capătul superior prezintă mai multe
cioplituri scurte, dinspre exterior spre interior.
Pe suprafaţa exterioară, se observă ciopliri
repetate, pe o distanţă de 52 mm, oblic spre
exterior, formând vârful cepului. Perforaţia
era circulară, dispusă longitudinal. Dimen-
siuni: L: 131 mm; LA: 25 mm; GR.: 11 mm ;
GR. vârf : 3 mm. 

1.3.7 Cep (?) (MB/S.XV/2013/Car. A/1;
Ad. - 1,20 m; sub Troaca 4; Fig. 5/6). Cep din
lemn care nu a fost perforat. Cepul  are forma
cilindrică cu vârful ascuţit. Piesa este circula-
ră în secţiune în partea superioară şi ovală pe
corp. Capătul superior prezintă mai multe cio-
plituri scurte, dinspre exterior spre interior. Pe
suprafaţa exterioară, se observă ciopliri obli-
ce, repetate, formând vârful cepului. Starea
de conservare este bună. Este posibil ca acest
cep să fi fost folosit ca pană de fixare, nefiind
perforat. Dimensiuni: L: 151 mm; LA: 22 mm;
D. capăt: 24 mm ; GR. vârf : 9 mm. 

1.4 Nuiele
1.4.1 Nuiele despicate – 4 bucăţi (MB/

S.XV/2013/Car. A/1; Ad. - 1,25 m; descoperi-
te sub Troaca 4. Patru nuiele, dintre care trei
sunt păstrate în întregime. Cele trei păstrate
în întregime (a, c, d) au fost despicate longi-
tudinal pe jumătate. Capetele au fost cioplite
din mai multe direcţii, rezultând mici vârfuri.
Scoarţa păstrată pe exterior. 

1.4.1.a Nuia despicată (MB/S.XV/2013/
Car. A/1; Ad. - 1,25 m; descoperită sub Troaca
4). Nuia păstrată în întregime. A fost despi-
cată longitudinal pe jumătate, pe o lungime
de 460 mm. Capetele au fost cioplite din mai
multe direcţii, rezultând mici vârfuri. L: 622
mm; D: 26 mm. 

1.4.1.b Nuia nedespicată (MB/S.XV/
2013/Car. A/1; Ad. - 1,25 m; descoperită sub
Troaca 4). Nuiaua a fost realizată dintr-o
crenguţă de copac. Forma cilindrică. unul din-
tre capete este rupt, celălalt prezintă o ciopli-
tură pe lateral, longitudinal. Două tăieturi pe
corp posibil recente. L: 423 mm; D: 11 mm. 

1.4.1.c Nuia despicată (MB/S.XV/
2013/Car. A/1; Ad. - 1,25 m; descoperită sub
Troaca 4). Nuia păstrată în întregime. A fost
despicată longitudinal pe jumătate, pe o lun-
gime de 424 mm. Capetele au fost cioplite din
mai multe direcţii, rezultând mici vârfuri. L:

634 mm; D: 17 mm; L. mâner: 210 mm. 
1.4.1.d Nuia despicată (MB/S.XV/

2013/Car. A/1; Ad. - 1,25 m; descoperită sub
Troaca 4). Nuia descoperită în grup cu altele
3. Păstrată în întregime. A fost despicată lon-
gitudinal pe jumătate, pe o lungime de 530
mm. Capetele au fost cioplite din mai multe
direcţii, rezultând mici vârfuri. Profilul este
curbat. Scoarţa păstrată. L: 700 mm; D: 31
mm; L. mâner: 170 mm. 

1.4.2 Nuia despicată (MB/S.XV/2013/
Car. I-II/1-2; Ad. - 0,50 m; Fig. 4/4). Nuia din
mesteacăn, probabil, despicată longitudinal,
în secţiune semicirculară. Ambele capete au
fost cioplite din două părţi, formând vârfuri.
La mijlocul distanţei dintre capete nuiaua a
fost răsucită, posibil pentru a lega două ele-
mente de construcţie. Scoarţa păstrată pe
suprafaţa exterioară. Dimensiuni: L: 679 mm;
LA: 20 mm; GR: 11 mm. 

1.4.3 Nuiele despicate – 9 bucăţi (MB/
S.XV/2013/Car. A/1; Ad. - 1,25 m; descoperite
sub Troaca 5). Nouă nuiele păstrate în întregi-
me. Toate nuielele au fost despicate longitu-
dinal pe jumătate. Capetele au fost cioplite
din mai multe direcţii, rezultând mici vârfuri.
Scoarţa este păstrată pe majoritatea „nuie-
lelor”.

1.4.3.a Nuia despicată (MB/S.XV/2013/
Car. A/1; Ad. - 1,25 m; descoperită sub Troaca
5). Nuia despicată longitudinal pe o lungime
de 334 mm la un capăt. Ambele capete de la
despicătură au fost cioplite din două părţi,
formând vârfuri. La capătul întreg a fost cio-
plită din mai multe direcţii. Scoarţa păstrată
pe suprafaţa exterioară. Dimensiuni: L: 685
mm; D: 26 mm. 

1.4.3.b Nuia despicată (MB/S.XV/2013/
Car. A/1; Ad. - 1,25 m; descoperită sub Troaca
5). Nuia despicată longitudinal pe o lungime
de 417 mm la un capăt. Ambele capete de la
despicătură au fost cioplite din două direcţii,
formând vârfuri. Capătul întreg a fost retezat
oblic din două direcţii şi pe mijloc rupt.
Scoarţa păstrată pe suprafaţa exterioară.
Dimensiuni: L: 558 mm; D: 24 mm. 

1.4.3.c Nuia despicată (MB/S.XV/2013/
Car. A/1; Ad. - 1,25 m; descoperită sub Troaca
5). Nuia despicată longitudinal pe o lungime
de 305 mm la un capăt. Capetele despicate
au fost retezate drept. La capătul întreg a fost
cioplită din mai multe direcţii. Scoarţa păstra-
tă pe suprafaţa exterioară. Dimensiuni: L:
531 mm; D: 22 mm. 

1.4.3.d Nuia despicată (MB/S.XV/2013/
car. A/1; Ad. - 1,25 m; descoperită sub Troaca
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5). Nuia despicată longitudinal pe o lungime
de 372 mm la un capăt. Ambele capete de la
despicătură sunt franjurate şi rupte. La capă-
tul întreg a fost cioplită din mai multe direcţii.
Scoarţa păstrată parţial pe suprafaţa exte-
rioară. Dimensiuni: L: 659 mm; D: 24 mm. 

1.4.3.e Nuia despicată (MB/S.XV/2013/
Car. A/1; Ad. - 1,25 m; descoperită sub Troaca
5). Nuia despicată longitudinal pe o lungime
de 308 mm la un capăt. Ambele capete de la
despicătură sunt franjurate şi rupte. La capă-
tul întreg a fost cioplită din mai multe direcţii.
Scoarţa păstrată parţial pe suprafaţa exte-
rioară.  Dimensiuni: L: 624 mm; D: 19 mm. 

1.4.3.f Nuia despicată (MB/S.XV/2013/
Car. A/1; Ad. - 1,25 m; descoperită sub Troaca
5; Fig. 4/5). Nuia despicată longitudinal pe o
lungime de 383 mm la un capăt. unul dintre
capetele de la despicătură este franjurat şi
rupt, iar celălalt retezat oblic dintr-o direcţie.
La capătul întreg a fost cioplită din mai multe
direcţii. Scoarţa păstrată parţial pe suprafaţa
exterioară. Dimensiuni: L: 639 mm; D: 26 mm.

1.4.3.g Nuia despicată (MB/S.XV/2013/
Car. A/1; Ad. - 1,25 m; descoperită sub Troaca
5). Nuia despicată longitudinal pe o lungime
de 396 mm la un capăt. unul dintre capetele
de la despicătură este franjurat şi rupt, iar
celălalt retezat oblic dintr-o direcţie. La capă-
tul întreg a fost cioplită din mai multe direcţii.
Scoarţa păstrată parţial pe suprafaţa exte-
rioară. Dimensiuni: L: 706 mm; D: 28 mm. 

1.4.3.h Nuia despicată (MB/S.XV/2013/
Car. A/1; Ad. - 1,25 m; descoperită sub Troaca
5). Nuia despicată longitudinal pe o lungime
de 298 mm la un capăt. Ambele capete de la
despicătură au fost cioplite oblic dintr-o
parte, formând vârfuri. La capătul întreg a
fost cioplită din mai multe direcţii. Scoarţa
păstrată pe suprafaţa exterioară. Dimensiuni:
L: 503 mm; D: 14 mm. 

1.4.3.i Nuia despicată (MB/S.XV/2013/
Car. A/1; Ad. - 1,25 m; descoperită sub Troaca
5). Nuia despicată longitudinal pe o lungime
de 368 mm la un capăt. Ambele capete de la
despicătură au fost cioplite oblic din două
părţi, formând vârfuri. unul dintre capetele
despicăturii este fisurat. La capătul întreg a
fost retezată oblic din mai multe direcţii.
Scoarţa păstrată pe suprafaţa exterioară.
Dimensiuni: L: 562 mm; D: 22 mm. 

1.4.4 Ace – 2 bucăţi (MB./S.XV/2013/Car.
II/2’; Ad. - 3,12 m; descoperite lângă Troaca
5). Nuiele, 2 bucăţi, descoperite în zona Trocii
5 din S. XV. una dintre nuiele este păstrată
integral, cu vârful ascuţit, cealaltă este frag-

mentată de la jumătate. Coaja păstrată pe
ambele nuiele. Capetele au fost retezate din
mai multe direcţii. Original au avut în jurul
vârfului sfoară care s-a pierdut din vechime.  

1.4.4.a Ac (MB/S.XV/2013/Car. II/2’; Ad.
- 3,12 m; descoperit lângă Troaca 5). Nuiaua
este păstrată integral, cu vârful ascuţit din
mai multe direcţii. Capătul retezat oblic din
mai multe tăieturi. Corpul circular, uşor curbat
de la jumătate. Scoarţa păstrată pe toată
suprafaţa. Original a avut în jurul vârfului
sfoară care s-a pierdut din vechime.
Dimensiuni: L: 438 mm; D: 11 mm. 

1.4.4.b Ac (MB/S.XV/2013/Car. II/2’; Ad.
- 3,12 m; descoperit lângă Troaca 5). Nuiaua
este păstrată parţial, cu vârful rupt din vechi-
me. Capătul  retezat oblic din mai multe tăie-
turi. Corpul circular, uşor curbat de la jumăta-
te. Scoarţa păstrată pe toată suprafaţa.
Probabil că a avut în jurul vârfului sfoară care
s-a pierdut din vechime. Dimensiuni: L: 329
mm; D: 11 mm. 

1.4.5 Ac curbat (MB/S.XV/2013/passim).
Piesă realizată dintr-o ramură de copac care a
fost cioplită din două părţi pe 90% din corp.
Profilul este curbat. un capăt prezintă mâner
cilindric lung de 105 mm şi 21 mm în diame-
tru. Restul piesei este rectangular în secţiune,
cu muchiile uşor rotunjite. Capătul rectangu-
lar este cioplit din două părţi laterale, astfel
încât se formează un vârf uşor teşit, de apro-
ximativ 5 mm lungime. Scoarţa a fost înlătu-
rată complet. Piesa este posibil să fi fost o
pană, lungă, inserată în altă piesă de mai
mari dimensiuni. Dimensiuni: L: 536 mm; LA
max.: 19 mm; GR. max: 8 mm; D. mâner: 21
mm. 

1.4.6 Ace – 7 bucăţi (MB/S.XV/2013/Car.
II/2’; Ad. - 2,80 m; descoperite sub Troaca
5). Nuiele, 7 bucăţi, descoperite în zona Trocii
5 din S.XV. Toate nuielele sunt păstrate inte-
gral, cu vârful ascuţit. Scoarţa este păstrată
pe toate cele 7 nuiele. Original toate au avut
în jurul vârfului sfoară, care s-a pierdut din
vechime pe două dintre piese. 

1.4.6.a Ac (MB/S.XV/2013/Car. II/2’; Ad.
- 2,80 m; descoperit sub Troaca 5; Fig. 4/3).
Nuia cilindrică, vârful uşor curbat, cioplit din
lateral mai accentuat pe o latură. La 70 mm
de vârf este cioplită o mică treaptă de fixare
în jurul căreia este înfăşurată de patru ori o
legătură vegetală înnodată. Capătul este
retezat oblic dintr-o parte şi puţin rupt.
Scoarţa păstrată pe majoritatea suprafeţei.
Dimensiuni: L: 536 mm; D: 14 mm. 

1.4.6.b Ac (MB/S.XV/2013/Car. II/2’; Ad.
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- 2,80 m; descoperit sub Troaca 5). Forma
cilindrică, corpul uşor curbat de la jumătate.
Vârful este ascuţit asimetric din mai multe
părţi. Nu prezintă treaptă cioplită, iar sfoara,
dacă a avut, nu este păstrată. Capătul este
cioplit oblic dintr-o parte şi de la jumătate
rupt. Scoarţa păstrată pe toată suprafaţa.
Dimensiuni: L: 534 mm; D: 9 mm. 

1.4.6.c Ac (MB/S.XV/2013/Car. II/2’; Ad.
- 2,80 m; descoperit sub Troaca 5). Forma
cilindrică, corpul uşor curbat de la jumătate.
Vârful este ascuţit asimetric din mai multe
părţi. La 50 mm de vârf prezintă o treaptă
cioplită, şi sfoară din fibre vegetale înfăşurată
pe o distanţă de 45 mm. Capătul este cioplit
oblic din mai multe direcţii. Scoarţa păstrată
pe aproape toată suprafaţa. Dimensiuni: L:
548 mm; D: 13 mm. 

1.4.6.d Ac (MB/S.XV/2013/Car. II/2’; Ad.
- 2,80 m; descoperit sub Troaca 5). Forma
cilindrică, corpul drept. Vârful este ascuţit asi-
metric din mai multe părţi. Nu prezintă treap-
tă cioplită sau sfoară păstrată. Capătul este
retezat oblic dintr-o parte pe jumătate şi
drept pe cealaltă jumătate. Scoarţa păstrată
pe aproape toată suprafaţa. Dimensiuni: L:
482 mm; D: 10 mm. 

1.4.6.e Ac (MB/S.XV/2013/Car. II/2’; Ad.
- 2,80 m; descoperit sub Troaca 5). Forma
cilindrică, corpul uşor curbat la jumătate.
Vârful este ascuţit asimetric dintr-o parte şi
rupt. Nu prezintă treaptă cioplită. Sfoara din
fibre vegetale este înfăşurată de două ori pe
corpul nuielei, păstrată parţial. Capătul este
retezat oblic din două părţi. Scoarţa păstrată
pe aproape toată suprafaţa. Dimensiuni: L:
398 mm; D: 9 mm. 

1.4.6.f Ac (MB/S.XV/2013/Car. II/2’; Ad.
- 2,80 m; descoperit sub Troaca 5). Forma
cilindrică, corpul drept. Vârful este ascuţit
relativ simetric din mai multe direcţii. La 50
mm faţă de vârf are o mică treaptă cioplită
folosită pentru fixarea sforii vegetale care
este înfăşurată pe o lungime de 72 mm.
Capătul este retezat oblic dintr-o parte cu o
singură tăietură. Scoarţa păstrată pe aproape
toată suprafaţa. Nuiaua este fragmentată în
două părţi de la jumătatea corpului.
Dimensiuni: L: 643 mm; D: 13 mm. 

1.4.6.g Ac (MB/S.XV/2013/Car. II/2’; Ad.
- 2,80 m; descoperit sub Troaca 5). Forma
cilindrică, corpul drept. Vârful este ascuţit
prin cioplituri pe două părţi. Nu prezintă
treaptă cioplită. Sfoara din fibre vegetale este
înfăşurată imediat lângă vârf, pe o distanţă de
73 mm. Capătul este retezat oblic din mai

multe tăieturi scurte, din mai multe direcţii,
iar la mijloc este rupt. Scoarţa păstrată pe
aproape toată suprafaţa. Nuiaua este frag-
mentată în două părţi de la jumătatea corpu-
lui. Dimensiuni: L: 646 mm; D: 10 mm. 

1.4.7 Ace – 17 bucăţi (MB/S.XV/2013/Car.
A/2; Ad. - 1,60 m; descoperite în interiorul
Trocii 4). Nuiele, 17 bucăţi. Toate nuielele
sunt păstrate întregi. Vârfurile au fost cioplite
ascuţit la un capăt.  Original au avut în jurul
vârfului sfoară care s-a pierdut din vechime la
majoritatea pieselor.  Coaja păstrată pe toate
nuielele. Capetele au fost retezate din mai
multe direcţii. Starea de conservare este
bună.  

1.4.7.a Ac (MB/S.XV/2013/Car. A/2; Ad.
- 1,60 m; descoperite în interiorul Trocii 4).
Forma cilindrică, corpul uşor curbat în zona
mediană. Vârful cioplit din mai multe direcţii.
La 55 mm faţă de vârf are o mică treaptă cio-
plită folosită pentru fixarea sforii vegetale
care este înfăşurată pe o lungime de 74 mm.
Capătul este retezat drept dintr-o parte cu
mai multe tăieturi. Scoarţa păstrată pe aproa-
pe toată suprafaţa. Dimensiuni: L: 455 mm;
D: 14 mm. 

1.4.7.b Ac (MB/S.XV/2013/Car. A/2; Ad.
- 1,60 m; descoperite în interiorul Trocii 4).
Forma cilindrică, profilul drept. Vârful cioplit
din mai multe direcţii. La 45 mm faţă de vârf
are o mică treaptă cioplită. Sfoara este căzu-
tă.  Capătul este retezat drept dintr-o parte
cu urme de la o tăietură. Scoarţa păstrată pe
aproape toată suprafaţa. Dimensiuni: L: 545
mm; D: 18 mm. 

1.4.7.c Ac (MB/S.XV/2013/Car. A/2; Ad.
- 1,60 m; descoperite în interiorul Trocii 4).
Forma cilindrică, corpul drept. Vârful cioplit
din mai multe direcţii. La 60 mm faţă de vârf
are o mică treaptă cioplită folosită pentru
fixarea sforii vegetale care este înfăşurată pe
o lungime de 62 mm. Capătul este retezat
oblic la 45 grade dintr-o parte cu o singură
tăietură. La 42 mm faţă de capăt are o cres-
tătură mică pe corp, realizată probabil cu
unealtă de tip cuţit. Scoarţa păstrată pe
aproape toată suprafaţa. Dimensiuni: L: 455
mm; D: 14 mm. 

1.4.7.d Ac (MB/S.XV/2013/Car. A/2; Ad.
- 1,60 m; descoperite în interiorul Trocii 4).
Forma cilindrică, corpul drept. Vârful cioplit
din mai multe direcţii, mai accentuat pe o
latură. Vârful este rupt în zona treptei de fixa-
re. Capătul este retezat oblic din trei direcţii
asimetrice. Scoarţa păstrată pe aproape toată
suprafaţa. Dimensiuni: L: 528 mm; D: 18 mm. 
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1.4.7.e Ac (MB/S.XV/2013/Car. A/2; Ad.
- 1,60 m; descoperite în interiorul Trocii 4).
Forma cilindrică, corpul uşor curbat în zona
mediană. Vârful este cioplit din mai multe
direcţii, asimetric. La 94 mm faţă de vârf are
o mică treaptă cioplită folosită pentru fixarea
unei sfori care s-a desprins. Capătul este
retezat oblic până la jumătate şi drept pe
cealaltă parte. Scoarţa păstrată parţial.
Dimensiuni: L: 560 mm; D: 18 mm. 

1.4.7.f Ac (MB/S.XV/2013/Car. A/2; Ad.
- 1,60 m; descoperite în interiorul Trocii 4).
Forma cilindrică, corpul uşor curbat. Vârful
cioplit din mai multe direcţii, mai accentuat
pe una dintre laterale. La 67 mm faţă de vârf
are o mică treaptă cioplită pentru fixarea unei
sfori care s-a pierdut. Capătul este retezat
drept dintr-o singură tăietură. Scoarţa păstra-
tă pe aproape toată suprafaţa. Dimensiuni: L:
589 mm; D: 15 mm. 

1.4.7.g Ac (MB/S.XV/2013/Car. A/; Ad.
- 1,60 m; descoperite în interiorul Trocii 4).
Forma cilindrică, corpul drept. Vârful rupt în
zona de unde încep ciopliturile. Capătul este
retezat drept dintr-o singură tăietură şi pre-
zintă o crăpătură longitudinală. Scoarţa păs-
trată pe aproape toată suprafaţa. Dimensiuni:
L: 496 mm; D: 18 mm. 

1.4.7.h Ac (MB/S.XV/2013/Car. A/2; Ad.
- 1,60 m; descoperite în interiorul Trocii 4).
Forma cilindrică, corpul uşor curbat în zona
mediană. Vârful este cioplit din două direcţii
opuse, asimetric. La 35 mm faţă de vârf are o
mică treaptă cioplită folosită pentru fixarea
unei sfori care s-a desprins. Capătul este
retezat drept din mai multe tăieturi. Scoarţa
păstrată parţial. Dimensiuni: L: 496 mm; D:
15 mm. 

1.4.7.i Ac (MB/S.XV/2013/Car. A/2; Ad.
- 1,60 m; descoperite în interiorul Trocii 4).
Forma cilindrică, corpul drept. Vârful este cio-
plit din mai multe direcţii. La 55 mm faţă de
vârf are o mică treaptă cioplită folosită pentru
fixarea unei sfori care s-a păstrat în poziţie,
parţial, pe vârf. Capătul este retezat drept din
mai multe tăieturi. Scoarţa păstrată parţial.
Dimensiuni: L: 543 mm; D: 18 mm. 

1.4.7.j Ac (MB/S.XV/2013/Car. A/2; Ad.
- 1,60 m; descoperite în interiorul Trocii 4).
Forma cilindrică, corpul drept. Păstrată par-
ţial. Vârful este cioplit din două direcţii opuse,
mai accentuat pe o latură. La 40 mm faţă de
vârf are o mică treaptă cioplită folosită pentru
fixarea unei sfori care s-a păstrat în poziţie,
înfăşurată. Capătul este rupt. Scoarţa păstra-
tă parţial. Dimensiuni: L: 161 mm; D: 12 mm. 

1.4.7.k Ac (MB/S.XV/2013/Car. A/2; Ad.
- 1,60 m; descoperite în interiorul Trocii 4).
Forma cilindrică, corpul drept. Vârful este cio-
plit din mai multe direcţii. La 46 mm faţă de
vârf are o mică treaptă cioplită folosită pentru
fixarea unei sfori care s-a pierdut. Capătul
este retezat drept din mai multe tăieturi.
Scoarţa păstrată parţial. Dimensiuni: L: 559
mm; D: 12 mm. 

1.4.7.l Ac (MB/S.XV/2013/Car. A/2; Ad.
- 1,60 m; descoperite în interiorul Trocii 4).
Forma cilindrică, corpul drept. Vârful este cio-
plit din două direcţii opuse, mai accentuat pe
o latură. La 53 mm faţă de vârf are o mică
treaptă cioplită folosită pentru fixarea unei
sfori care s-a păstrat în poziţie, înfăşurată, pe
vârf. Capătul este retezat drept dintr-o tăie-
tură. Scoarţa păstrată în mare parte.
Dimensiuni: L: 577 mm; D: 12 mm. 

1.4.7.m Ac (MB/S.XV/2013/Car. A/2; Ad.
- 1,60 m; descoperite în interiorul Trocii 4).
Forma cilindrică, corpul drept, cu urmă de nor
de ramură în zona mediană. Vârful este cio-
plit din mai multe direcţii. La 58 mm faţă de
vârf are o mică treaptă cioplită folosită pentru
fixarea unei sfori care s-a păstrat în poziţie,
înfăşurată, de la treaptă spre vârf. Capătul
este retezat oblic din trei direcţii. Scoarţa păs-
trată în mare parte. Dimensiuni: L: 544 mm;
D: 18 mm. 

1.4.7.n Ac (MB/S.XV/2013/Car. A/2; Ad.
- 1,60 m; descoperite în interiorul Trocii 4).
Forma cilindrică, corpul drept. Vârful este cio-
plit din mai multe direcţii. La 63 mm faţă de
vârf are o mică treaptă cioplită folosită pentru
fixarea unei sfori care s-a păstrat în poziţie,
înfăşurată, de la treaptă spre vârf, ulterior
înnodată. Capătul este retezat oblic din mai
multe direcţii şi ulterior la mijloc rupt. Scoarţa
păstrată în mare parte. Dimensiuni: L: 579
mm; D: 15 mm. 

1.4.7.o Ac (MB/S.XV/2013/Car. A/2; Ad.
- 1,60 m; descoperite în interiorul Trocii 4).
Forma cilindrică, corpul uşor curbat în zona
mediană. Vârful este cioplit din mai multe
direcţii. La 61 mm faţă de vârf are o mică
treaptă cioplită folosită pentru fixarea unei
sfori care s-a păstrat în poziţie, înfăşurată
spre vârf. Capătul este retezat oblic din două
direcţii, pe o latură mai accentuat, din mai
multe lovituri. Scoarţa păstrată parţial.
Dimensiuni: L: 668 mm; D: 18 mm. 

1.4.7.p Ac (MB/S.XV/2013/Car. A/2; Ad.
- 1,60 m; descoperite în interiorul Trocii 4).
Forma cilindrică, corpul uşor curbat. Vârful
este cioplit din mai multe direcţii. La 58 mm

163

Cercetări arheologice efectuate la Băile Figa în anii 2013-2014. Secţiunea XV. Raport prelim...

www.cimec.ro / www.mncr.ro



faţă de vârf are o mică treaptă cioplită folosi-
tă pentru fixarea unei sfori care s-a păstrat în
poziţie, o mică parte în interiorul treptei.
Capătul este retezat drept. Scoarţa păstrată
parţial. Dimensiuni: L: 541 mm; D: 16 mm. 

1.4.7.q Ac (MB/S.XV/2013/Car. A/2; Ad.
- 1,60 m; descoperite în interiorul Trocii 4).
Forma cilindrică, corpul uşor curbat. Vârful
este cioplit din mai multe direcţii. La 42 mm
faţă de vârf are o mică treaptă cioplită folosi-
tă pentru fixarea unei sfori care s-a pierdut.
Capătul este retezat drept din mai multe tăie-
turi. Scoarţa păstrată parţial. Dimensiuni: L:
496 mm; D: 16 mm. 

1.4.8 Nuia (MNCR:19543/S.XV/2014/ Car.
B/2ʼ; Ad. - 1,35 m; descoperită lângă Troaca
7; Fig. 4/1). Forma cilindrică, corpul uşor cur-
bat. A fost descoperită fragmentată în două
părţi. Ambele capete sunt rupte. Este posibil
să fi avut vârf sau sfoară înfăşurată. Scoarţa
este căzută. Dimensiuni: L: 263 mm; D: 9 mm.

1.4.9 Ac (MNCR:19545/S.XV/2014/Car.
B/2ʼ; Ad. - 1,35 m; descoperită lângă Troaca
7). Forma cilindrică, corpul drept. Vârful este
cioplit din mai multe direcţii şi rupt. Fără
treaptă de fixare. În jurul vârfului s-a păstrat
înfăşurată de două ori o mică sfoară vegeta-
lă. Capătul este rupt. Scoarţa păstrată parţial.
Dimensiuni: L: 246 mm; D: 14 mm. 

1.4.10 Ac (MNCR:19546/S.XV/2014/Car.
B/2ʼ; Ad. - 1,35 m; descoperită lângă Troaca
7). Forma cilindrică, corpul drept. S-a păstrat
doar vârful, care este cioplit din mai multe
direcţii şi deteriorat. Fără treaptă de fixare. În
jurul vârfului s-a păstrat înfăşurată larg o
mică sfoară vegetală. Capătul este rupt.
Scoarţa păstrată parţial. Dimensiuni: L: 106
mm; D: 12 mm. 

1.4.11 Nuia (MNCR:19591/S.XV/2014/
Car. B/2ʼ; Ad. - 1,35 m; descoperită lângă
Troaca 7; Fig. 4/2). Forma cilindrică, corpul
curbat. S-a păstrat partea mediană, ambele
capete fiind rupte. La ambele capete se
observă urme de deteriorare, fiind despicată
pe lungime, parţial. Scoarţa este căzută.
Dimensiuni: L: 283 mm; D: 14 mm. 

1.5 Scară
1.5.1 Scara 2 (MB/S.XV/2013/Car. A /1;

Nr. pe plan: 5047, Fig. 2/11, Ad. - 1,90 m).
Scară descoperită în poziţie orizontală, în
imediata vecinătate a trocii 4, spre NE. Piesa
este întreagă. Scara este formată din mai
multe piese: două laturi mai lungi, şi 2 fuscei
păstraţi în poziţie, conectaţi cu laturile.
Laturile au fost confecţionate din ramuri cio-

plite care au secţiunea circulară. Pe ramurile
laterale au fost realizate câte două perforaţii
transversale de formă rectangulară, realizate
prin scobire şi tăiere. Ambele capete ale bâr-
nelor laterale au fot retezate drept. Prezintă
doi fuscei păstraţi, amplasaţi între cele două
laturi. Fusceii sunt ciopliţi cu obiect ascuţit din
ramuri groase, şi sunt relativ circulari în sec-
ţiune în zona mediană având un diametru de
3, 5-4 cm. Capetele sunt cioplite cu un obiect
ascuţit, au secţiunea dreptunghiulară şi erau
introduşi în laturile scării. Fusceii au fost fixaţi
fără pene. Dimensiuni: L: 1680 mm: D. părţi
laterale: 70 mm; L. fuscei: 770 mm; D. fus-
cei: 35 mm.

1.6 Lopeţi
1.6.1 Lopăţică (MB/S.XV/2013/Car. I/1;

Ad. - 0,52 m; Fig. 8/3). Lopăţică scobită şi
cioplită dintr-o scândură. Păstrată în întregi-
me. Cupa are forma rectangulară asimetrică,
este scobită, cu profil arcoidal, iar muchiile
sunt rotunjite. Capătul cupei este retezat
drept. În prelungirea cupei se află un mâner
cioplit, circular în secţiune, cu capătul cioplit
din mai multe direcţii oblic şi îngroşat. Pe
toată suprafaţa piesei, atât în interior cât şi
pe exterior, se observă urme de cioplire repe-
tată, cu unealtă tip topor. Starea de conser-
vare este bună. Dimensiuni: L: 443 mm; LA:
145 mm; GR: 23 mm; D. mâner: 15 mm. 

1.6.2 Lopăţică (MB/S.XV/2013/Car. II/2;
Ad. - 0,84 m; Fig. 8/6). Lopăţică scobită şi
cioplită dintr-o scândură. Cupa, păstrată pe
jumătate, crăpată din vechime longitudinal.
Are forma trapezoidală, este scobită de pe o
latură, aplatizată, cu profil arcoidal, iar
muchiile sunt rotunjite. Capătul cupei este
retezat drept, îngustat. În prelungirea cupei
se află un mâner cioplit, circular în secţiune,
cu capătul cioplit din mai multe direcţii oblic
către centru. Pe toată suprafaţa piesei, atât în
interior cât şi pe exterior, se observă urme de
cioplire repetată, cu unealtă tip topor. Starea
de conservare este bună. Dimensiuni: L: 518
mm; LA. cupă: 103 mm; LA. vârf cupă: 73
mm; GR. max cupă: 23 mm; GR. max.
mâner: 36 mm; D. mâner: 28 mm. 

1.6.3 Lopăţică (MB/S.XV/2013/Car. II/2;
Ad. - 0,83 m; Fig. 8/5). Lopăţică scobită şi
cioplită dintr-o scândură. Piesă păstrată în
întregime. Cupa are forma circulară, este
aplatizată, cu profil drept, iar muchiile sunt
rotunjite, ovală în secţiune. Capătul cupei
este retezat circular. În prelungirea cupei se
află un mâner cioplit, pătrat în secţiune, cu
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capătul cioplit din două direcţii oblic către
centru, formând o muchie mică.  Pe una din-
tre laturile mânerului se observă urme de
ardere. Starea de conservare este bună.
Dimensiuni: L: 433 mm; LA. cupă: 138 mm;
LA. mâner: 28 mm; GR. max. mâner: 20 mm. 

1.6.4 Lopată (MB/S.XV/2013/Car. I-II/1-
2; Ad. - 0,85 m; descoperită pe roca de sare,
alături de aglomerarea NV; Fig. 8/4). Lopăţică
de formă dreptunghiulară, formată din despi-
carea unei scânduri, profil drept, ovală în sec-
ţiune. Muchiile sunt rotunjite. un capăt este
cioplit către vârf, încât formează o muchie
lată, teşită. Celălalt capăt este retezat drept,
până la jumătate, şi ruptă pe următoarea
jumătate, aici în prelungire fiind un mâner.
Mânerul este rupt. Dimensiuni: L: 108 mm;
LA: 120 mm; GR: 22 mm. 

1.6.5 Lopăţică (MB/S.XV/2013; passim;
Fig. 8/2). Lopăţică scobită şi cioplită dintr-o
scândură. Cupa, păstrată în întregime, are
forma trapezoidală, este scobită de pe o latu-
ră, aplatizată, cu profil arcoidal, iar muchiile
sunt rotunjite. Capătul cupei este retezat uşor
oblic, îngustat. În prelungirea cupei se află un
mâner cioplit, rectangular în secţiune, cu
capătul cioplit din două direcţii oblic, către
centru, formând o mică muchie teşită. Pe
toată suprafaţa piesei, atât în interior cât şi
pe exterior, se observă urme de cioplire repe-
tată, cu unealtă tip daltă. Pe partea interioa-
ră a cupei şi pe capătul acesteia sunt vizibile
urme de ardere. Dimensiuni: L: 425 mm; LA.
cupă: 84 mm; GR. max cupă: 14 mm; L.
mâner: 242 mm; LA. mâner: 25 mm; GR.
max. mâner: 18 mm. 

1.7 Ciocane
1.7.1 Mai/Ciocan (MB/S.XV/2013/Car.

A/1; Ad. - 0,80 m; Fig. 7/5). Mai din lemn,
păstrat în întregime, cioplit dintr-un trunchi.
Partea activă mai lată şi plină, de formă tra-
pezoidală, în secţiune ovală. La capătul părţii
active au fost două ramuri, una mai groasă,
una mai subţire, ambele retezate drept.  Pe
ambele suprafeţe prezintă cioplituri franjurate
(posibile deteriorări). Mâner circular, în pre-
lungirea părţii active cu capătul cioplit din
două direcţii oblic către centru. Starea de
conservare este bună. Dimensiuni: L: 436
mm; LA. max. cupă: 114 mm; GR. cupă: 61
mm; L. mâner: 28 mm; D. mâner: 41 mm. 

1.7.2 Ciocan / mai (MB/S.XV/2013/Car.
A/1; Ad. - 0,82 m; Fig. 7/7). Ciocan din lemn
cu mâner şi parte activă în formă de T. Partea
activă realizată din ramură groasă de copac,

din care s-a păstrat aproximativ jumătate, tri-
unghiulară în secţiune. unul dintre capete a
fost retezat drept, celălalt oblic dinspre mâner
spre exterior, cu o unealtă tip topor şi prezin-
tă urme de batere (franjurare).  Mânerul este
realizat din ramură ce vine relativ perpendi-
cular, în prelungirea părţii active. Mânerul
este circular, oval în secţiune, cu urme de cio-
plire longitudinală, capătul este retezat drept
până la jumătate, restul fiind rupt.  Starea de
conservare este bună.  Dimensiuni: L. max:
464 mm; L. ciocan: 382 mm; LA. ciocan: 84
mm; GR. ciocan: 87 mm; L. mâner: 355 mm;
D. mâner: 43 mm. 

1.7.3 Ciocan (MB/S.XV/2013/Car. B/2; Nr.
pe plan: 5099; Ad. - 0,47 m; Fig. 7/6). Ciocan
prelucrat dintr-un trunchi de copac cu o
ramură ataşată. Corpul piesei – partea activă,
original a fost cilindric, păstrată parţial, fiind
crăpată. În secţiune este triunghiular.
Capetele au fost retezate drept şi prezintă
urme de utilizare (franjurare de la batere). Pe
corp se observă o serie de cioplituri longitudi-
nale, scurte. Mânerul este  conic, circular în
secţiune, mai gros la îmbinarea cu partea
activă, subţiat spre capăt. Capătul mânerului
este cioplit din două părţi, oblic. Probabil
piesa era folosită la baterea în pământ a unor
stâlpi sau pari din lemn. Starea de conserva-
re a piesei este relativ bună. Dimensiuni: L:
654 mm; LA. ciocan: 33 mm; L. mâner: 538
mm; D. mâner: 49 mm. 

1.8 Coveţi
1.8.1 Covată (MB/S.XV/2013/Car. A/1;

Ad. - 0,83 m; Fig. 8/1). Covată de dimensiuni
mici, din care s-a păstrat aproximativ 30%,
din partea mediană. A fost scobită din interior
spre exterior, pe o felie de buştean secţiona-
tă orizontal, fiind vizibile inelele radiale pe
suprafaţa exterioară. Într-un capăt este o
treaptă tăiată/cioplită drept de 50 mm, pe
partea interioară. Pe muchii sunt mai multe
cioplituri, unele posibil deteriorări recente.
Starea de conservare este mediocră. A fost
crăpată din vechime longitudinal. Dimensiuni:
L: 344 mm; LA: 78 mm; GR: 38 mm. 

1.9 Cârlige
1.9.1 Cârlig (MB/S.XV/2013/Car. B/1; Nr.

pe plan: 5043; Ad. - 0,51 m). Cârligul a fost
confecţionat dintr-un trunchi de arbore tânăr,
cu o ramură. Piesa are forma literei „V” asi-
metrică. Braţul cârligului reprezintă circa 10%
din lungimea mânerului, retezat la capăt
oblic. Mânerul este mai lung decât braţul.
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Capătul mânerului a fost retezat din mai
multe direcţii, astfel că formează un vârf.  Pe
corp se observă mai multe urme de cioplire.
Partea distală este cioplită din mai multe
direcţii. Pe partea interioară a cârligului se
observă urme de uzură.  Scoarţa păstrată
parţial. Dimensiuni: L: 1080 mm; D. max: 70
mm; D. mâner: 28 mm. 

2. Elemente izolate provenind de la
construcţii

2.1 Pari
2.1.1 Par (MB/S.XV/2013/Car. I-II/1-2; Nr.

pe plan: 5087; Ad. - 0,85 m; descoperit pe
roca de sare, alături de aglomerarea NV). Par
circular, cu scoarţă păstrată parţial. Fără cio-
plituri pe corp. unul dintre capete este rete-
zat oblic din 3 lovituri de topor. Celălalt capăt
este ascuţit din două direcţii şi despicat pe
lungime de 92 mm. În acest loc este posibil
să se fi inserat o pană. Dimensiuni: L: 395
mm; D: 64 mm. 

2.1.2 Par (MB/S.XV/2013/Car. B/1-2; Nr.
pe plan: 5070; Ad. - 0,50 m). Par realizat din
despicarea longitudinală a unui trunchi. În
secţiune este triunghiular. Pe suprafaţa exte-
rioară, de la jumătate, se observă cioplituri
longitudinale cu toporul, de pe toate laturile,
astfel încât se formează un vârf. Capătul lat
prezintă cioplituri dinspre exteriorul lemnului
către interior şi este retezat oblic. Scoarţa
este păstrată parţial pe capătul lat al piesei.
În partea inferioară, spre interior se observă
o cioplitură, iar vârful este retezat drept.
Dimensiuni: L: 738 mm; LA. max: 132 mm;
GR. max: 72 mm; LA min/vârf: D: 22 mm. 

2.1.3 Par (MB/S.XV/2013/Car. A/2; Nr. pe
plan: 5090; Ad. - 0,50 m). Par circular, posibil
element de susţinere. un capăt retezat radial,
din mai multe încercări, şi apoi mijlocul rupt.
Celălalt capăt este retezat oblic, dintr-o parte,
în unghi de 45 grade până la trei sferturi din
diametru, sfertul rămas fiind rupt drept. Pe
corp se observă mai multe urme de cioplituri
şi tăieturi superficiale, posibil din vechime.
Scoarţa păstrată parţial. Dimensiuni: L:
452mm; D. max: 81 mm. 

2.1.4 Par (MB/S.XV/2013/Car. B/2; Nr. pe
plan: 5096; Ad. - 0,48 m). Par circular, posibil
element de susţinere. Pe corp sunt vizibile
mai multe cioplituri circulare sau ovale (longi-
tudinale). un capăt retezat drept cu toporul
din mai multe lovituri. Celălalt capăt este
retezat oblic, din două direcţii, formând o
muchie teşită. Scoarţa înlăturată. Dimensiuni:

L: 375 mm; D. max: 58 mm. 
2.1.5 Par (MB/S.XV/2013/Car. A-B/2; Nr.

pe plan: 5094; Ad. - 0,50 m). Par circular,
posibil element de susţinere/construcţie. Pe
corp este un nod de ramură retezat din mai
multe direcţii şi sunt vizibile mai multe tăieturi
superficiale şi cioplituri parţiale, posibil din
vechime. un capăt este franjurat cu posibile
urme de batere. Celălalt capăt este retezat
drept din mai multe lovituri.  Scoarţa păstra-
tă parţial. Dimensiuni: L: 616 mm; D. max:
48 mm. 

2.1.6 Par (MB/S.XV/2013/Car. I/1-2; Nr.
pe plan: 5071; Ad. - 1,25 m). Par circular păs-
trat în întregime. un capăt este retezat din
mai multe cioplituri oblice, formând o treaptă,
iar de la jumătate este retezat drept, formând
un vârf teşit. Celălalt capăt este franjurat şi
rupt. Scoarţa păstrată parţial. Dimensiuni: L:
276 mm; D: 92 mm. 

2.1.7 Par (MB/S.XV/2013/car. I-II/1-2; Nr.
pe plan: 5081; Ad. - 0,50 m). Descoperit pe
roca de sare, orizontal, între parii din aglo-
merarea NV. Par circular, confecţionat dintr-
un trunchi de copac tânăr. un capăt circular,
este retezat oblic din mai multe direcţii,m
dinspre exterior spre interior, mijlocul fiind
rupt. Celălalt capăt este cioplit longitudinal pe
distanţă de 25 cm, astfel încât se formează
un vârf ascuţit. Vârful este rectangular în sec-
ţiune, şi uşor teşit. Pe corp, înspre capătul
superior prezintă o cioplitură longitudinală.
Parul a fost decojit. Dimensiuni: L: 1387 mm;
D. max: 82 mm; LA. vârf: 52 mm; L. vârf: 77
mm. 

2.1.8 Par (MB/S.XV/2013/Car. I-II/1-2; Nr.
pe plan: 5171; Ad. - 0,50 m; descoperit pe
roca de sare, orizontal, între parii din aglo-
merarea NV). Par circular păstrat integral. Pe
exterior sunt mai multe capete de ramuri
retezate drept. Pe corp sunt vizibile cioplituri
şi tăieturi superficiale. un capăt (superior)
este retezat drept din mai multe tăieturi de
topor. Vârful a fost cioplit dintr-o singură latu-
ră, oblic, la 45 de grade pe o distanţă de 8
cm. Spre vârf se vede un ciot de ramură ce a
fost ascuţit din mai multe direcţii. Scoarţa
este păstrată parţial.  Dimensiuni: L: 1680
mm; D. max: 61mm; D. min: 44 mm. 

2.1.9 Par (MB/S.XV/2013/Car. A/2; Nr. pe
plan: 5091; Ad. - 0,50 m). Par circular păstrat
integral. un capăt este retezat oblic, dinspre
exterior, spre interior. Mijlocul piesei la capăt
este deteriorat, găurit. Celălalt capăt este cio-
plit din mai multe direcţii, cu lovituri precise
de topor, pe 5 cm lungime, formând un vârf,
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al cărui mijloc, ulterior a fost rupt. Pe corp
sunt vizibile tăieturi superficiale, posibil din
vechime. Scoarţa păstrată parţial. Dimen-
siuni: L: 468 mm; D. max: 78 mm. 

2.1.10 Par (MB/S.XV/2013/Car. I-II/1-2;
Nr. pe plan: 5078; Ad. - 0,50 m). Descoperit
pe roca de sare, orizontal, între parii din aglo-
merarea NV. Par realizat dintr-un trunchi des-
picat longitudinal. În secţiune, parul este
semicircular, profil drept. un capăt este rete-
zat oblic, dinspre o muchie spre cealaltă.
Celălalt capăt este cioplit din mai multe direc-
ţii, dinspre exterior, spre miezul lemnului, cu
lovituri precise de topor, formând un vârf
teşit. Pe corp sunt vizibile tăieturi superficia-
le, posibil din vechime. Scoarţa înlăturată.
Dimensiuni: L: 458 mm; LA: 117 mm; GR.: 56
mm. 

2.1.11 Par (MB/S.XV/2013/Car. I-II/1-2;
Ad. - 0,40 - 0,50 m). Descoperit pe roca de
sare, orizontal, între parii din aglomerarea NV.
Par de lemn cu secţiuea rotundă şi uşor cur-
bat la un capăt. Parul este retezat oblic la un
capăt, cu un obiect ascuţit. Capătul opus este
rupt din vechime. Pe corpul piesei se observă
urmele mai multor ramuri care au fost rete-
zate. Dimensiuni: L: 730 mm; LA:76 mm; GR:
89 mm. 

2.1.12 Par (MB/S.XV/2013/Car. I-II/1-2;
Ad. - 0,40 - 0,50 m). Descoperit pe roca de
sare, orizontal, între parii din aglomerarea NV.
Par de lemn cu secţiunea circulară. Parul este
retezat oblic la vârf, din mai multe direcţii, cu
un obiect ascuţit. Capătul opus este rupt din
vechime. Pe corpul piesei scoarţa s-a păstrat
parţial şi se observă urmele mai multor
ramuri tăiate cu un obiect ascuţit.
Dimensiuni: L: 898 mm; D: 76 mm. 

2.1.13 Par (MB/S.XV/2013/Car. I-II/1-2;
Nr. pe plan: 5167; Ad. - 0,40 - 0,50 m).
Descoperit pe roca de sare, orizontal, între
parii din aglomerarea NV. Par de lemn cu sec-
ţiunea circulară. Parul este retezat oblic la
ambele capete, cu un obiect ascuţit, probabil
dintr-o singură lovitură. Piesa este scurtă, pe
corp scoarţa a fost decojită şi se observă
urmele mai multor ramuri realizate cu un
obiect ascuţit. Dimensiuni: L: 520 mm; D: 88
mm. 

2.1.14 Par (MB/S.XV/2013/Car. B/2; Nr.
pe plan: 5024; Ad. - 0,40 m). Par de lemn cu
secţiunea rotundă şi uşor curbat la mijloc.
Parul este retezat oblic la un capăt cu un
obiect ascuţit. Capătul opus este cioplit din
trei direcţii şi formează un vârf ascuţit. Pe cor-
pul piesei se observă urmele mai multor

ramuri care au fost retezate în trecut. Scoarţa
s-a păstrat parţial. Dimensiuni: L: 948 mm;
LA:48 mm; GR: 41 mm. 

2.1.15 Par (MB/S.XV/2013/Car. B/2; Nr.
pe plan: 5170; Ad. - 0,40 m). Par de lemn cu
secţiunea rotundă. Parul este cioplit oblic din
mai multe direcţii la capătul gros, unde vârful
este ascuţit. Capătul subţire este retezat oblic
dintr-o singură direcţie. Pe corpul piesei se
observă urmele mai multor ramuri care au
fost retezate în trecut. Scoarţa s-a păstrat
parţial. Dimensiuni: L: 1800 mm; D. minim:
36 mm; D. max: 66 mm. 

2.1.16 Par (MB/S.XV/2013/Car. B/2; Nr.
pe plan: 5089; Ad. - 0,50 m). Par de lemn cu
secţiunea circulară. Parul este retezat oblic
dintr-o direcţie la un capăt şi este bine ascu-
ţit. Capătul opus prezintă urme de cioplituri şi
tăieturi realizate cu un obiect ascuţit. Parul
este decojit. Dimensiuni: L: 674 mm; D: 102
mm. 

2.2 Bârne
2.2.1 Bârnă (MB/S.XV/2013/Car. I-II/1-2;

Nr. pe plan: 5084; Ad. - 0,85 m). Bârnă rea-
lizată din despicarea longitudinală a unui
trunchi circular, fiind păstrat un sfert din aces-
ta. În secţiune este sfert de cerc. Pe corp sunt
vizibile mai multe tăieturi superficiale şi cio-
plituri parţiale, posibil din vechime. Ambele
capete au fost retezate drept din mai multe
cioplituri/lovituri cu toporul. Scoarţa căzută.
Dimensiuni: L: 264 mm; LA: 97 mm; GR: 97
mm. 

2.2.2 Lemn prelucrat (MB/S.XV/2013/
Car. II/1ʼ; Nr. pe plan: 5242; Ad. - 0,47 m,
descoperit lângă Troaca 5). Lemn prelucrat
din retezarea radială a unui buştean. Partea
păstrată reprezintă aproximativ 50% din lăţi-
mea piesei. Forma este relativ rectangulară,
cu două muchii drepte. O suprafaţă păstrată,
cealaltă este cu urme de la prelevare probe
de dendrocronologie. Dimensiuni: L: 314
mm; LA: 162 mm; GR. max: 132 mm; GR.
min: 77 mm. 

2.2.3 Bârnă (MB/S.XV/2013/Car. I-II/1-2;
Nr. pe plan: 5118; Ad. - 0,40 - 0,50 m; des-
coperit pe roca de sare, orizontal, între parii
din aglomerarea NV). Bârnă de lemn cu sec-
ţiunea ovală (par sau traversă de la o con-
strucţie). un capăt este retezat drept (trans-
versal), cu mai multe cioplituri realizate cu un
obiect ascuţit. Capătul opus este rupt din
vechime. Piesa prezintă scoarţă de copac,
păstrată parţial. Pe corpul piesei se observă
urmele mai multor ramuri care au fost rete-
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zate în trecut. Dimensiuni: L: 548 mm; LA:
102 mm; GR: 73 mm. 

2.2.4 Bârnă (MNCR:19670/S.XV/2014/
Car. C/1ʼ; Ad. - 1,85 m). Bârnă de lemn cu
secţiunea trapezoidală, realizată prin despica-
rea longitudinală a unui buştean. un capăt
este retezat drept (transversal), cu mai multe
cioplituri realizate cu un obiect ascuţit.
Capătul opus este retezat oblic, din mai multe
lovituri. Pe una dintre laturi se observă nod
de ramură, retezată din vechime. Piesa pre-
zintă scoarţă de copac, păstrată parţial.
Dimensiuni: L: 283 mm; LA: 57 mm; GR: 39
mm. 

2.2.5 Bârnă (MNCR:19671/S.XV/2014/
Car. B/2ʼ; Ad. - 1,42 m). Bârnă de lemn cu
secţiunea triunghiulară, realizată prin despi-
carea longitudinală a unui buştean. un capăt
este retezat drept (transversal), cu mai multe
cioplituri realizate cu un obiect ascuţit.
Capătul opus este retezat oblic din două
direcţii opuse, formând un vârf. Exteriorul
este neted, piesa a fost decojită. Dimensiuni:
L: 305 mm; LA: 126 mm; GR: 78 mm. 

2.2.6 Bârnă (MNCR:19672/S.XV/2014/
Car. B/2ʼ; Nr. pe plan 5147, Ad. - 1,45 m).
Bârnă de lemn cu secţiunea relativ ovală, rea-
lizată prin retezarea unui buştean. unul dintre
capete a fost retezat drept din mai multe lovi-
turi succesive. Celălalt capăt a fost cioplit din
mai multe direcţii, asimetric, formând un vârf.
Pe corp se observă o cioplitură în formă de
„V”, posibil folosită pentru fixare. Exteriorul
este neted, piesa a fost decojită. Dimensiuni:
L: 195 mm; LA: 63 mm; GR: 34 mm. 

2.3 Stâlpi
2.3.1 Stâlp (MB/S.XV/2013/Car. I-II/1-2;

Nr. pe plan: 5075; Ad. - 0,50 m; descoperit pe
roca de sare, orizontal, între parii din aglo-
merarea NV). Stâlp realizat din despicarea
longitudinală a unui trunchi de copac. În sec-
ţiune este semicircular. Pe toate suprafeţele
au fost realizate cioplituri longitudinale cu
toporul. De la jumătatea stâlpului, către par-
tea inferioară prezintă cioplituri repetate,
suprapuse astfel încât formează un vârf.
Vârful este rectangular în secţiune, şi uşor
teşit. Capătul superior a fost retezat oblic,
dinspre exterior spre interior, din mai multe
lovituri de topor. Stâlpul a fost decojit.
Dimensiuni: L: 1950 mm; LA: 114 mm; GR:
66 mm; LA vârf: 77 mm. 

2.3.2 Stâlp (MB/S.XV/2013/Car. I-II/1-2;
Nr. pe plan: 5169; Ad. - 0,40 - 0,50 m; des-
coperit pe roca de sare, orizontal, între parii

din aglomerarea NV). Stâlp de lemn cu sec-
ţiunea semicirculară, realizat prin despicarea
longitudinală a unui trunchi de copac. Stâlpul
este retezat oblic din două direcţii la un capăt
şi este bine ascuţit. Capătul opus este tăiat
transversal. Stâlpul este decojit. Dimensiuni:
L: 730 mm; LA:76 mm; GR: 89 mm. 

2.3.3 Stâlp (MB/S.XV/2013/Car. I-II/1-2;
Ad. - 0,40 - 0,50 m; descoperit pe roca de
sare, orizontal, între parii din aglomerarea
NV; Fig. 9/3). Stâlp de lemn cu secţiunea cir-
culară. Stâlpul este retezat oblic la un capăt
cu un obiect ascuţit. Capătul opus este rupt
din vechime. Pe corpul piesei scoarţa s-a păs-
trat parţial şi se observă urmele mai multor
tăieturi realizate cu un obiect ascuţit.
Dimensiuni: L: 988 mm; D: 84 mm. 

2.3.4 Stâlp (MB/S.XV/2013/Car. I-II/1-2;
Nr. pe plan: 5095; Ad. - 0,50 m; descoperit pe
roca de sare, orizontal, între parii din aglo-
merarea NV; Fig. 9/5). Stâlp circular, posibil
element de susţinere. Pe corp, de la jumăta-
te către vârf a fost cioplit din două laturi, for-
mând vârful teşit la capăt.  Pe suprafaţa exte-
rioară se observă noduri de ramuri retezate şi
scoarţă păstrată pe părţile necioplite. Celălalt
capăt, mai subţire, prezintă franjurare şi sub-
ţiere, rupt. Pe corp se observă mai multe
urme de cioplituri şi tăieturi superficiale, posi-
bil din vechime. Scoarţa păstrată parţial, posi-
bil mesteacăn. Dimensiuni: L: 2990 mm; D.
max: 111 mm. 

2.3.5 Stâlp (MB/S.XV/2013/Car. I-II/1-2;
Nr. pe plan: 5076; Ad. - 0,50 m; descoperit pe
roca de sare, orizontal, între parii din aglo-
merarea NV; Fig. 9/4). Stâlp circular, posibil
element de susţinere. Pe corp se observă
noduri de ramuri retezate. un capăt, mai
gros, retezat oblic din mai multe lovituri scur-
te. Celălalt capăt, mai subţire, prezenta o
bifurcare de ramuri, care a fost retezată drept
pe nod. Pe corp se observă mai multe urme
de cioplituri şi tăieturi superficiale, posibil din
vechime. Dimensiuni: L: 2310 mm; D. max:
111 mm.

2.4 Legături
2.4.1 Împletitură (MB/S.XV/2013/Car.

II/1; Ad. - 0,60 m; Fig. 7/4). Legătură sub
forma unei împletituri, descoperită peste roca
de sare, asociată cu pari. Forma este ovală, a
fost realizată prin împletirea unei singure
ramuri de copac. Ramura a fost împletită şi
răsucită, rezultând o împletitură care se
încheie cu un nod la capătul ramurii, cruţând
un posibil mâner. Capătul este rupt, celălalt
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este îndoit în buclă. Este probabil ca această
piesă să fi servit la legarea a două elemente
din lemn sau a două instalaţii între ele.
Dimensiuni: L: 644 mm; D. mâner: 24 mm; L.
buclă: 177 mm; LA buclă: 93 mm; GR. buclă:
31 mm. 

2.4.2 Împletitură (MB/S.XV/2013/Car. I-
II/1-2; Ad. - 0,84 m; descoperită pe roca de
sare, alături de aglomerarea NV; Fig. 7/1).
Împletitură de formă ovală realizată prin
împletirea unei singure crengi de copac.
Ramura a fost împletită şi răsucită, rezultând
o împletitură care se încheia cu un nod la
capătul ramurii, cruţând un posibil mâner.
Ambele capete rupte. Este probabil ca aceas-
tă piesă să fi servit la legarea a două ele-
mente din lemn sau a două instalaţii între ele.
Necesită măsuri de conservare şi stabilizare.
Bucla este desfăcută din nodul original.
Dimensiuni: L: 1388 mm; D. ramură: 27 mm. 

2.4.3 Împletitură (MB/S.XV/2013/Car.
I/2; Nr. pe plan: 5072; Ad. - 0,40 m; Fig. 7/3).
Împletitură de formă ovală, realizată prin
împletirea unei singure crengi de copac pre-
văzută cu două ramuri. Ramurile bifurcate ale
crengii principale au fost împletite şi răsucite,
rezultând o împletitură complexă care se
încheie cu un nod la capăt. Creanga principa-
lă a fost torsadată şi are capătul retezat oblic,
dintr-o singură direcţie, având rolul unui posi-
bil mâner. Este probabil ca această piesă să fi
servit la legarea a două elemente din lemn
sau a două instalaţii între ele. Dimensiuni: L:
698 mm; L. buclă: 206 mm; LA. buclă: 131
mm; D. max: 55 mm D. mâner: 32 mm. 

2.4.3 Împletitură (MNCR:19547/S.XV/
2014/Car. B/2ʼ; Ad. - 1,40 m; Fig. 7/2). Împle-
titură de formă ovală realizată prin împletirea
unei singure crengi de copac prevăzută cu
două ramuri. Ramurile bifurcate ale crengii
principale au fost împletite şi răsucite ulterior,
împletite şi închise fără un nod vizibil la capăt.
Ramura principală a fost torsadată şi are
capătul retezat oblic, dintr-o singură direcţie,
având rolul unui posibil mâner. ulterior mâne-
rul s-a deteriorat, este despicat longitudinal.
Este probabil ca această piesă să fi servit la
legarea a două elemente din lemn sau a două
instalaţii între ele. Dimensiuni: L: 418 mm; L.
buclă: 233 mm; LA. buclă: 187 mm; D. max:
25 mm D. mâner: 15 mm. 

2.5 Crăcane
2.5.1 Crăcan (MB/S.XV/2013/Car. I/1; Nr.

pe plan: 5051; Ad. - 0,50 m). Crăcan păstrat
integral, realizat din trunchi de copac cu două

ramuri naturale (posibil rădăcină). Ambele
ramuri au fost cioplite din mai multe direcţii,
rezultând trei muchii din fiecare. Trunchiul
este oval în secţiune, cioplit longitudinale pe
toate laturile. una dintre suprafeţe a fost mai
fin cioplită până la îmbinarea dintre vârfuri.
Cealaltă suprafaţă prezintă o tăieturi pe lăţi-
me, adâncită în formă de V, cu lungimea de
79 mm, lăţime 75 mm, adâncă de 50 mm.
Este probabil ca această piesă să fi servit la
legarea sau punerea în conexiune a două sau
mai multe elemente  din lemn sau a două
instalaţii între ele. Dimensiuni: L: 364 mm; LA
max.: 121 mm; GR. max: 87 mm; distanţa
între vârfuri: 58 mm. 

2.5.2 Crăcan (MB/S.XV/2013/passim).
Crăcan realizat dintr-un trunchi cu două
ramuri. Trunchiul a fost retezat drept.
Capetele ramurilor au fost retezate oblic, unul
spre celălalt. Ramura groasă a fost despicată
longitudinal pe jumătate din diametrul aces-
teia.  Scoarţa este căzută. Necesită măsuri de
conservare şi stabilizare. Prezintă crăpături
adânci şi superficiale. Dimensiuni: L: 316 mm;
LA. max: 108 mm; GR: 105 mm; D. ramură
mare: 72 mm; D. ramură mică: 55 mm

2.6 Scânduri
2.6.1 Scândură (MB/S.XV/2013/passim;

Fig. 9/1). Scândură rectangulară, în secţiune
trapezoidală, cu muchiile drepte, profil uşor
curbat pe una dintre suprafeţe. un capăt este
retezat drept din mai multe lovituri de topor.
Celălalt capăt este cioplit dintr-o parte latera-
lă, formând un vârf teşit, parţial rupt. Este
probabil ca această piesă să fi făcut parte
dintr-o construcţie mai mare. Prezintă urme
de arsură pe suprafeţe. Dimensiuni: L: 512
mm; LA max.: 118 mm; GR. max: 21 mm. 

2.6.2 Scândură (MB/S.XV/2013/Car. B/2;
Nr. pe plan: 5198; Ad. - 0,45 m; Fig. 9/2).
Scândură de lemn cu secţiunea rectangulară,
confecţionată prin despicarea longitudinală a
unui trunchi masiv de copac. Pe suprafeţele
lungi ale piesei se observă fibrele lemnoase
(piesa nu a fost finisată). Capătul gros al seg-
mentului de scândură prezintă urme de cio-
plituri şi tăieturi realizate cu un obiect ascuţit.
Celălalt capăt al piesei este rupt din vechime.
Dimensiuni: L: 325 mm; LA: 237 mm; GR: 39 

2.7 Pene/ icuri 
2.7.1 Pană (MNCR:19544/S.XV/2014/

Car. B/1ʼ; Ad. - 1,20 m). Pană de formă conică,
realizată prin cioplirea unui par. Profilul este
drept, circular în secţiune. Pe suprafeţe se
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observă urme de ciopliri scurte şi tăieturi.
Capătul gros a fost retezat oblic din două
direcţii opuse, până aproape de jumătate şi
drept pe centrul piesei.  Capătul subţire este
retezat drept. Dimensiuni: L: 280 mm; D.
max: 37 mm; D. min: 25 mm.  

2.7.2 Pană (MNCR:19668/S.XV/2014/
Car. C/1ʼ; Ad. - 1,20 m). Pană de formă rela-
tiv triunghiulară, realizată prin cioplirea unei
scânduri. Profilul este drept, rectangular în
secţiune. Pe muchii şi pe două dintre suprafe-
ţe se observă urme de ciopliri şi tăieturi.
Capătul gros a fost retezat oblic, pe o parte,
din mai multe încercări.  Capătul subţire este
retezat oblic, din două părţi, asimetric, for-
mând un mic vârf. Dimensiuni: L: 325 mm;
LA. max: 58 mm; GR. max: 42 mm.  

2.7.3 Pană (MNCR:19669/S.XV/2014/
Car. B/2ʼ; Ad. - 1,35 m). Pană de formă rela-
tiv triunghiulară, realizată prin cioplirea unei
scânduri. Profilul este drept, rectangular în
secţiune. Pe muchii şi pe două dintre suprafe-
ţe se observă urme de ciopliri şi tăieturi. Pana
prezintă în zona mediană nod de ramură rete-
zat. Capătul gros a fost retezat drept din mai
multe încercări.  Capătul subţire este retezat
drept, cu vârful bont. Dimensiuni: L: 342 mm;
LA. max: 67 mm; GR. max: 26 mm.  

3. Unelte din piatră 

3.1 Ciocan de minerit (MB/S.XV/
2013/passim). Ciocanul are forma relativ rec-
tangulară, păstrat integral. În secţiune este
triunghiular, asimetric, profilul drept.  Pe toate
cele trei muchii se observă canale cioplite
care serveau la fixarea piesei într-un mâner.
Ambele capete prezintă urme de batere.
Culoarea este brun-roşcată. Dimensiuni: L:
214 mm; LA: 117 mm; GR: 62 mm; Greutate:
2450 g. 

3.2 Ciocan de minerit (MB/S.XV/
2013/passim). Ciocanul are forma relativ rec-
tangulară, păstrat pe jumătate, fiind crăpat
longitudinal. În secţiune este rectangular, asi-
metric, profilul drept.  Pe o muchie se obser-
vă un canal cioplit care servea la fixarea pie-
sei într-un mâner. unul dintre capete prezintă
urme de batere. Culoarea este cenuşiu-verzu-
ie. Dimensiuni: L: 205 mm; LA: 107 mm; GR:
57 mm; Greutate: 3325 g. 

3.3 Ciocan de minerit (MB/S.XV/
2013/passim). Ciocanul are forma relativ rec-
tangulară, păstrat pe jumătate. În secţiune
triunghiular, asimetric, profilul drept.  În par-
tea mediană se observă canale care serveau
la fixare piesei într-un mâner. unul dintre
capete prezintă urme de batere. Culoarea
este cenuşiu-verzuie. Dimensiuni: L: 173 mm;
LA: 108 mm; GR: 118 mm; Greutate: 2628 g. 
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Figura 1 / Figure 1
Băile Figa

Secţiunea XV, 2013-2014. 1 – planul secţiunii; 2 - profilul peretelui estic /
Trench XV, 2013-2014. 1 – plan of the trench; 2 – sectioon ov the eastern wall of the trench.
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Figura 2 / Figure 2 
Băile Figa

Secţiunea XV, 2013-2014. Obiecte de lemn**. 1 – troacă (catalog: 1.1.1); 2-10 – cepuri (catalog: 1.1.1. a-j);
11 – scara (catalog: 1.5.) / Trench XV, 2013-2014. Wooden pieces**. 1 – trough (cataloque: 1.1.1);

2-10 – pegs (cataloque: 1.1.1. a-j); 11 – ladder (cataloque: 1.5.).

www.cimec.ro / www.mncr.ro



174

VALERIu CAVRuC, DAN LuCIAN BuzEA, ADELA KOVáCS, RADu zăGREANu

Figura 3 / Figure 3
Băile Figa

Secţiunea XV, 2013-2014. Troace de lemn. 1 – catalog: 1.1.3; 2 – catalog: 1.1.2. /
Trench XV, 2013-2014. Wooden troughs. 1 – cataloque: 1.1.3; 2 – cataloque: 1.1.2.
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Figura 4 / Figure 4
Băile Figa

Secţiunea  XV, 2013-2014. Nuiele şi ace de lemn. 1 – catalog: 1.4.8; 2 – catalog: 1.4.11; 3 – catalog: 1.4.6.a; 4 – cat-
alog: 1.4.2; 5 – catalog: 1.4.3.f. / Trench XV, 2013-2014. Wooden cleft sticks and spindles. 1 – cataloque: 1.4.8; 2 –

cataloque: 1.4.11; 3 – cataloque: 1.4.6.a; 4 – cataloque: 1.4.2; 5 – cataloque: 1.4.3.f.
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Figura 5 / Figure 5
Băile Figa

Secţiunea  XV, 2013-2014. Cepuri de lemn. 1 – catalog: 1.3.3; 2 – catalog: 1.3.6; 3 – catalog: 1.3.4; 4 – catalog:
1.3.1; 5 – catalog: 1.3.2; 6 – catalog: 1.3.7; 7 – catalog: 1.3.5. / Trench XV, 2013-2014. Wooden pegs. 

1 – cataloque: 1.3.3; 2 – cataloque: 1.3.6; 3 – cataloque: 1.3.4; 4 – cataloque: 1.3.1; 5 –cataloque: 1.3.2; 
6 – cataloque: 1.3.7; 7 – cataloque: 1.3.5.
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Figura 6 / Figure 6
Băile Figa

Secţiunea  XV, 2013-2014. Jgheaburi de lemn. 1 – catalog: 1.2.1; 2 – catalog: 1.2.4; 3 – catalog: 1.2.2; 
4 – catalog: 1.2.3; 5 – catalog: 1.2.6. / Trench XV, 2013-2014. Wooden channaled pieces. 1 – cataloque: 1.2.1; 

2 – cataloque: 1.2.4; 3 – cataloque: 1.2.2; 4 – cataloque: 1.2.3; 5 – cataloque: 1.2.6.
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Figura 7 / Figure 7
Băile Figa

Secţiuinea  XV, 2013-2014. Împletituri (1-4) şi ciocane de lemn (5-7). 1 – catalog: 2.4.2; 2 – catalog: 2.4.4; 
3 – catalog: 2.4.3; 4 – catalog: 2.4.1; 5 – catalog: 1.7.1; 6 – catalog: 1.7.3; 7 – catalog: 1.7.2. / 

Trench XV, 2013-2014. Wooden twines (1-4) and hammers (5-7). 1 – cataloque: 2.4.2; 2 – cataloque: 2.4.4; 
3 – cataloque: 2.4.3; 4 – cataloque: 2.4.1; 5 – cataloque: 1.7.1; 6 – cataloque: 1.7.3; 7 – cataloque: 1.7.2.
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Figura 8 / Figure 8
Băile Figa

Secţiunea  XV, 2013-2014. Covată (1) şi lopăţici (2-6) de lemn. 1 – catalog: 1.8.1; 2 – catalog: 1.6.5; 
3 – catalog: 1.6.1; 4 - catalog: 1.6.4; 5 – catalog: 1.6.3; 6 – catalog: 1.6.2. / Trench XV, 2013-2014. Wooden pan (1)

and shavels (2-6). 1 – cataloque: 1.8.1; 2 – cataloque: 1.6.5; 3 – cataloque: 1.6.1; 4 - cataloque: 1.6.4; 
5 – cataloque: 1.6.3; 6 – cataloque: 1.6.2.
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Figura 9 / Figure 9
Băile Figa

Secţiunea  XV, 2013-2014. Scânduri (1-2) şi stâlpi (3-5) de lemn. 1 – catalog: 2.6.1; 2 – catalog: 2.6.2; 3 – catalog:
2.3.3; 4 – catalog: 2.3.5; 5 – catalog: 2.3.4. / Trench XV: 2013-2014. Wooden planks (1-2) and poles (3-5). 
1 – cataloque: 2.6.1; 2 – cataloque: 2.6.2; 3 – cataloque: 2.3.3; 4 – cataloque: 2.3.5; 5 – cataloque: 2.3.4.
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Transsilvanien hat reiche Vorkommen an
Salz. Im Gebiet rund um Baile Figa stehen
sehr oberflächennahe Salzvorkommen an.
Zum tritt stark konzentriertes Salzwasser in
Form von Quellen an die Oberfläche, zum
anderen gibt es auch oberflächennah anste-
hende Salzstöcke. Die Nutzung dieser
Vorkommen hat eine lange Tradition.
Gegenwärtig werden die Vorkommen sowohl
für die Versorgung des Viehs als auch im
Wellnessbereich der der Spa- Terme von Figa
genutzt.  Die historische Nutzung reicht über
das Mittelalter bis wenigstens in die
Bronzezeit zurück. Die Forschungsergebnisse
wurden kürzlich in veröffentlicht1. 

Die durch die Grabungen hervorgebrach-
ten Holzfunde sind ungewöhnlich gut erhal-
ten und liefern einen selten tiefen Einblick in
die Technologie der prähistorischen Salz-
gewinnung. Neben den Grabungsfunden wer-
den den Bachläufen selber entsprechende
Komplexe angeschnitten und freigelegt. Die
Holzfunde bilden eine ausgezeichnet
Grundlage für dendrochronologische  Unter-
suchungen. Die ersten Versuche dazu wurden
von T. Ważny2. Er konnte verschiedene
schwimmende Chronologien zu den
Komplexen aufbauen. Die eigentliche

Datierung dieser Reihen erfolgte dann über
Wiggle-matching auf Basis von  Radiokarbon-
datierungen. Die grundsätzlich Datierung in
die verschiedenen Perioden der Bronzezeit
wird dabei, wie auch in den Datierungen der
Keramik und der anderen C-14 Daten deut-
lich, eine absolute Datierung gelang jedoch
noch nicht.

Im Herbst 2013 wurde auf Anregung von
V. Kavruk ein weiterer Versuch zur dendro-
chronologischen Datierung in Angriff genom-
men. Ausgehend von den Erfahrungen T.
Ważny wurden durch die Verfasser
Holzproben von den Fundplätzen Sasarm,
Caila und Figa genommen. Die technischen
Arbeiten wurden von A. Müller ausgeführt. In
Figa wurde das Schwergewicht auf die lau-
fenden Grabungen gelegt. Bei unserer
Kampagne orientierten wir zu Erstellung
möglichst langer Reihen vorrangig auf
Spaltbohlen und regelmäßig gewachsenen
Hölzer mit möglichst vielen Jahrringen. Die
kleinere Rundhölzer, dünnere Pfähle und
Flechtwerk  wurden zunächst außer Betracht
gelassen.

Insgesamt konnten 76 Proben, mit weni-
gen Ausnahmen Eiche (Quercus sp.) gewon-
nen werden. 

Dendrochronologische Datierung des bronzezeitlichen
Salzbergbaues im Gebiet von Băile Figa, rumänien

Cuvinte cheie: dendrocronologie, Transilvania, Epoca bronzului, Băile Figa
Key words: Dendrochronologie, Siebenburgen, Bronzezeit, Băile Figa

Datarea dendrocronologică a urmelor mineritului de sare de epoca bronzului 
din zona Băile Figa, românia

REZUMAT
În toamna anului 2013, din iniţiativa lui V. Kavruk, au fost reluate cercetările dendrocronologice în nord-estul

Transilvaniei. Au fost prelevate 76 probe de lemn (predominant stejar) din siturile de la Săsarm, Caila şi Băile Figa (jud.
Bistrița-Năsăud). Ele au fost preparate şi măsurate cu ajutorul unui stereomicroscop în laboratorul specializat al
Institutului German de Arheologie. Pentru analiza statistică a rezultatelor s-a folosit programul Tsapx (Rinntech
Heidelberg). Au rezultat două serii de probe, cu 371 ("Figa 1", 36 Probe) şi, respectiv, 205 ("Figa 2", 5 Probe) inele den-
drologice. Pentru sincronizarea între ele a acestor două serii de date, patru probe (câte două din fiecare serie) au fost
analizate la University of Georgia, prin metoda C-14. S-a constatat că seriile nu se suprapun între ele, iar distanţa
dintre acestea alcătuieşte 302 inele. Determinările dendrocronologice efectuate se încadrează între 1485 si 883 BC.

Studiul efectuat asupra seriilor dendrocronologice din zona Băile Figa indică potenţialul lor neaşteptat de ridicat
pentru extinderea dendrocronologiei şi, prin aceasta, a datărilor absolute pentru epoca bronzului din spaţiul sud-est-
european. Dincolo de datarea vestigiilor arheologice, cercetările dendrocronologice din Transilvania pot contribui în mod
substanțial la definirea unor legături cu dendrocronologia Europei centrale și de sud, precum și cu cea din spațiul Pontic.

Karl-Uwe HeUßner
Deutsches Archäologisches Institut, Germania

dendro@dainst.de
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Die Proben wurden im labor für Dendro-
chronologie des DAI in Berlin präpariert und
unter dem Stereomikroskop ausgemessen.
Die Messung erfolgte auf 1/100mm. Zur sta-
tistischen Auswertung wurde das Programm
Tsapx (Rinntech Heidelberg) benutzt. 

Glücklicherweise ließen sich gleich die
ersten Proben aus Sasarm untereinander sehr
gut synchronisieren. Die längste Probe (12)
zeigt 310 Ringe bis zur Grenze zwischen
Kern- und Splintholz.  Ausgehend von dieser
Reihe  ließen sich weitere Proben zunächst
aus der Grabung in Figa und später auch aus
Caila zu einer langen Mittelwertreihe aufbau-
en.  Es zeigte sich aber , das eine zweite
Zeitphase, die sich nicht mit der ersten
Reihen überlappt in den verbliebenen Proben
steckt. Am Ende konnten 36 Proben mit

insgesamt 371 Jahrringen in die erste
schwimmende Chronologie (Figa1) und 5
Proben  mit insgesamt 205 Ringen zur zwei-
ten Chronologie „Figa 2“ zusammengesetzt
werden. 

Die Synchronisation dieser Reihen mit den
zur Verfügung stehenden Vergleichsreihen
lieferte mehrere gute diskutable Positionen.
Um zu einem eindeutigen Ergebnis zu gelan-
gen wurden aus beiden Reihen je 2 Proben
für eine C- 14-Datierung herauspräpariert.
Zur Reihe Figa 1 wurden aus der Probe 1 die
innersten und die äußersten Ringe zur C-14
Datierung herauspräpariert und an das
Center for applied isotope studies der
University of Georgia geschickt.  Der Abstand
zwischen beiden Proben beträgt 302 Ringe.
Es ergeben sich folgende Daten: 

182

KARl-UWE HEUßNER

Für die Reihe Figa 2 wurden analog vorge-
gangen und die inneren Ringe und 177 Ringe
weiter nach außen aus der Probe 17 zur C-
14-Datierung gegeben. Der äußerste Bereich

der etwas längeren Probe war stärker abge-
baut und wurde daher nicht beprobt. Hier
ergibt sich folgendes Bild:

Die Kalibration  (Oxcal) liefert für das Enddatum der Reihe eine absolute Zeitstellung um 900
B.C.:
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Es bestätigt sich damit zunächst,  dass
beide Reihen sich trotz ihrer relativ langen
laufzeit nicht überlappen. 

Der Vergleich mit unserer langen
Eichenchronologie Nordostdeutschlands (DAI
Berlin) liefert für die Reihe „Figa 1“ (äußerer
Probe UGAMS  15628) in der gegebenen
Zeitspanne und auch insgesamt über die
gesamte lauflänge (2013 AD bis -7226 BC)
Synchronlage die beste Synchronlage für die
Datierung auf -1273 bis -903 BC bei einem t-
Wert von 5,5. Die Richtigkeit dieser lage
kann gegen den zur Verfügung stehenden
Ausschnitt der Süddeutschen Eichenchro-
nologie (B. Becker ) mit einem t-Wert von 4,8
reproduziert und damit bestätigt werden. Die
Datierung kann somit als gesichert und in
sich plausibel betrachtet werden.  Die räumli-
che und klimatische Differenz zum südlichen
Deutschland überschreitet offenbar noch
nicht die Reichweite beider in dieser Zeit rela-
tiv hoch belegter Standardchronologien.
Wahrscheinlich begünstigt auch die relativ

nördliche  und hohe Geländelage die
Vergleichbarkeit über größere Strecken.

Für die Reihe „Figa 2“ ergibt sich bei ver-
gleichsweise geringerer Belegung des
Mittelwertes , eine Synchronlage auf -1546
bis -1355 BC.  Die t-Werte liegen hier bei
4,2/3,8. Die Probe UGAMS  15630 sollte von
den innersten Ringen aus gerechnet bei -
1369 BC. enden. Dies liegt knapp neben dem
Bereich des kalibrierten C-14 Datums aber bei
den Unwägbarkeiten  von nur zwei zu Grunde
liegenden Daten auch nicht im unmöglichen
Bereich.  Die Situation ist beim Vergleich c-14
Daten zu dendrochrologischen Daten nicht
ungewöhnlich. Im engeren Bereich findet sich
keine diskutable Position. Diese Position ist
auf Grund der geringeren Belegung und der
schwächeren Absicherung  durch C-14 und
gegenüber den Chronologien  im Moment als
Stand der Forschung zu betrachten, in der
weiteren Forschung aber mit mehr Material
und weiteren Vergleichswerten zu hinterfra-
gen. 
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Für diese Reihe ergibt sich nach der Kalibration ein deutlich höheres Alter.
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Für die einzelnen Proben ergeben sich folgenden Zeitstellungen:
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Ein Teil der Proben lassen sich nach wie vor
nicht synchronisieren. Zum Teil liegt die
Ursache in der fehlenden Referenz über die
gesamt mögliche Zeitspanne. Zum anderen
Teil lassen bei dendrochronologischen
Untersuchungen auf Grund der vielfältigen
Einflussmöglichkeiten eigentlich nie alle
Proben synchronisieren. Gerade bei kürzen
Proben und bei unregelmäßigen Wuchs ist die
richtige Position schnell nicht mehr zu erken-
nen oder auch nicht mehr statistisch abzusi-
chern. Dies Proben sind in der Tabelle mit
„datiert nicht“ oder „zu kurz“ ausgewiesen. 

Ein anderes Problem liegt in der Statistik
zum fehlenden Splintholz. In der vorliegen-
den Arbeit gehen wir von 20+/-10
Splintringen aus3. Bei vorhandener

Waldkante ist diese auch als solche bezei-
chnet. Proben mit erhaltener Grenze zwis-
chen Kern- und Splintholz erhalten einen
Aufschlag von 20 Ringen und die
Bezeichnung „10/-10“. Bei Proben ohne
erkennbarer Grenze zwischen Kern- und
Splintholz wird davon ausgegangen, das
wenigstens etwa 20 Jahre für den Splint,
möglicherweise aber auch etwas mehr fehlt.
Sie erhalten die Bemerkung „um/nach“.

Für den Vergleich mit den Reihen von T.
Ważny standen zur  Zeit leider nur die
Mittelwerte zur Verfügung (T. Ważny, pers.
Mitt).  Es ergibt sich eine hohe Übereinstim-
mung und auch seine Reihen lassen sich mit
den Beiden Reihen sehr gut in Übereinstim-
mung bringen. Durch die Korrelation mit den
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note /Anmerkungen

1. Harding, Kavruk 2010; Harding, Kavruk 2013.
2. in Harding, Karuk 2010, S. 153-154, vorgestellt.

3. Heußner 1999.
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dort vorgenommenen C-14 Datierungen las-
sen sich unsere Ergebnisse soweit ersichtlich
voll bestätigen. Die weitere Forschung und
die geplante Zusammenarbeit verspricht hier
weiteres Potential.

Insgesamt besitzt der Komplex dieser
Hölzer ein ungewöhnlich hohes Potential für
den weiteren Ausbau der Dendrochronologie
und damit einer absoluten Chronologie der
Bronzezeit für den ganzen südosteuropäis-
chen Raum.  Neben der Datierung  der

Befunde selber  eröffnet die Verknüpfung  der
mitteleuropäischen Chronologie mit
Südosteuropa vielfältige neue Möglichkeiten
und sollte zu weiteren derartigen
Forschungen anregen. Es ist zu erwarten, das
eine gut belegte Chronologie in diesem Raum
zu einem tragenden Verbindungsglied zwis-
chen sowohl nach Mitteleuropa, als auch
nach Süden  und in den Schwarzmeerraum
werden kann und damit das Potential zu einer
Schlüsselposition hat.
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Abb. 1 / Figura 1
1 – Băile Figa, 2013, S.XXIII, Probe 55; 2 – Băile Figa, 2013, S.XV, Probe 42 /

1. Băile Figa, 2013, S.XXIII, Proba 55; 2. Băile Figa, 2013, S.XV, Proba 42.
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Abb. 2 / Figura 2 
1 – Săsarm, 2013, Probe 16; 2 – Băile Figa, 2013, S.XV /

1. Săsarm, 2013, Proba 16; 2. Băile Figa, 2013, S.XV.
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Acest articol va urmări1 prezentarea sinte-
tică a altor două puncte cu izvoare sărate,
denumite generic obiectivele 3 și 4, situate pe
teritoriul localității Sărata (germ. Salzdorf,
mag. Szarata), com. Porumbacu de Jos, jud.
Sibiu (fig. 1), după un model deja consacrat în
literatura etnografică2, schiţele monografice3 şi
literatura alocată mineralelor utile, alocând
pagini importante asupra formaţiunilor salife-
re superioare din vecinătate, cu accent pe cea
generic denumită Arpaşu4. Fără a insista asu-
pra avantajelor utilizării apei sărate provenite
din exploatarea izvoarelor sau a sărăturilor,
intenția noastră rămâne aceea a colectării
unei palete cât mai largi de date și informații
cu privire la acest subiect, pe un teritoriu rela-
tiv restrâns, cuprins între două unități geo-
grafice (Ocna Şugatag - Ocna Dej - Turda -
Ocna Mureş - Ocna Sibiului, respectiv Praid -
Valea Homoroadelor), cu descoperiri extrem
de importante pentru preistoria, protoistoria,
antichitatea și Evul mediu din estul bazinului
carpatic. Pentru spațiul geografic al Țării
Făgărașului, constatăm că marea majoritate a
amenajărilor aferente surselor de apă sărată
au dispărut, un eventual proiect de semnaliza-
re/reclădire a acestora având rolul de a aduce

în atenția publicului larg aceste importante
monumente etnografice.

SĂRATA-Fântâna de la apa sărată
(obiectiv 3).

Având în vedere particularitățile de ordin
fizico-geografic ale reliefului zonei din stânga
Oltului, ocupațiile tradiționale au fost, în
ordinea importanței, creșterea animalelor și
agricultura. Din cumulul de informații
obținute5, s-a păstrat o singură denumire
pentru acest prim obiectiv (denumit obiectiv
3), respectiv Fântâna de la apa sărată. Fosta
amenajare se află situată pe prima terasă
neinundabilă a Oltului, în nordul localității
Sărata (la 1,8 km distanță de centrul satului)6,
pe partea stângă a DC 50 ce leagă satul de DN
1 (fig. 2, obiectiv 3). Ca și în cazul celorlalte
obiective publicate anterior, memoria colectivă
reține doar localizarea acestora și unele detalii
referitoare la aspecte relevante din istoria lor.
Zona din vecinătatea fântânii are aspectul unei
sărături, cu eflorescențe de săruri la suprafață
și vegetație specifică sărăturilor, dominată de
trestie şi pipirig, respectiv specii pipernicite de
plante ierboase, amenajările fântânii fiind
astăzi greu vizibile (fig. 6)7. Cu ocazia unor

Consideraţii etnoarheologice privind exploatarea 
surselor saline din Ţara Făgăraşului (II)

Cuvinte cheie: etnoarheologie, Ţara Făgăraşului, izvor sărat, fântână, neolitic, epoca dacică
Key words: ethno-archeology, Ţara Făgăraşului, salty spring, fountain, Neolithic Age, Dacian Age

Ethno-archaeological considerations upon the exploitation of Salt sources in Ţara Făgăraşului (II)

ABSTRACT
This study is completing that from 2008, by adding two new points in the study area (Avrig area) on the territory of

Sărata village. The working method, is those used in the previous study, and pursue the same objective, namely the
repertory, geographical location, typology and dating of the facilities, the exploitation and use of the salt water and
magical practices related to the salt. For a unitary approach, the subjects interviewing was made by completing the
questionnaire provided by colleagues from the Eastern Carpathian National Museum. Finally, the archaeological findings
from the neighborhood (Arpașul de Sus-Calea Fânului and Cetăţea, Cârța-Mănăstirea Cisterciană and Fântâna lui Blasiu,
Sărata-Poiana Oprişului and Mierea and Creţoaia streams) are reviewed, which, part of them, could be related just to
exploitation of these sources.
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numeroase vizite de documentare, am ales
pentru publicare imagini obţinute toamna târ-
ziu, după căderea vegetaţiei. Zona fântânii a
devenit loc pentru aruncarea gunoiului mena-
jer şi înainte de 1989, fiind chiar aruncate
animale moarte în fântână. Se mai observă
baza ghizdului fântânii (fig. 7), fiind astfel
confirmate declaraţiile informatorilor.

Din informaţii neverificate, un alt punct cu
un posibil izvor sărat s-ar afla în toponimul
Răchitărie, situat la sud de localitate.

Datare și perioada de utilizare   
În urma aplicării chestionarelor, cei inter-

vievați nu au putut oferi date relevante asu-
pra acestui prim obiectiv. În localitate
existența unor mine de sare nu este reținută
de memoria colectivă (prin intermediul infor-
matorilor noştri), ci doar existența și utilizarea
izvoarelor cu apă sărată. Putem anticipa o
datare a cunoașterii acestor izvoare cu apă
sărată, în legătură cu hidronimul atestat
documentar în vremea lui Mircea cel Bătrân,
când se menționeză Valea Sărății într-un
document emis în legătură cu localitatea veci-
nă, Scoreiu8. În prima jumătate a secolului al
XVII-lea, urbariile Țării Făgărașului nu mențio-
nează o eventuală exploatare a sării pe
teritoriul localității Sărata, acest produs fiind
adus în cetate ca bun de import. 

Prin compararea Josephinische Landesauf-
nahme (fila 239), cu hărțile actuale, rezultă
faptul că pe coordonatele geografice genera-
le ale obiectivului, figurează o moară (fig. 3),
informatorii noştri neconfirmând acest detaliu
funcţional. În opinia noastră, este vorba de o
figurare a fântânii cu apă sărată prin interme-
diul altui simbol, argumentul nostru fiind
legat de neperpetuarea acestei informații în
prezent. Și în cazul Die Franzisco-Josephi-
nische Landesaufnahme (fig. 4), se observă o
construcție, pe brațul din stânga al văii
Sărății, care poate fi identificată cu casa
fântânii. Deși relativ numeroase surse citează
mai multe izvoare cu apă sărată, în urma cer-
cetării noastre a fost identificat doar unul
(obiectiv 3), menționat și de remarcabila
lucrare a lui S. Fischer (1887)9, cu toponimul
Drica Seliștei. Deși informatorii intervievați nu
au confirmat, autorul menționat amintește
încă un izvor situat la sud de biserică, la cca
30 minute de mers10 - a cărui identificare a
fost imposibilă - precum și o fântână pe
teritoriul localității Porumbacu de Jos, în topo-
nimul Glod hotaru din sus11 (La glod, toponi-
mul uzitat în prezent), acribia autorului fiind
un argument pentru credibilitatea informației.

Autorul oferă date unice pentru obiectivul
abordat, privind densitatea, concentrația
substanței uscate, în acest context importan-
te fiind valorile temperaturii (13,7oC, în
04.07.1887), acidității (4,8), debitului (39 l la
24 de ore), precum și faptul că apa nu avea
culoare sau miros. 

În legătură cu abandonul obiectivului 3,
informațiile sunt ambigue, însă cert este fap-
tul că după anii 60, este complet abandonat.
Din punct de vedere juridic, fântâna a apar-
ținut comunității sătești (fântână comunală).

Tipologia fântânii
Există o concordanță în ceea ce privește

coordonatele tipologice ale obiectivului stu-
diat. Casa fântânii, cu un plan pătrat sau
dreptunghiular, avea o fundație de piatră,
înaltă de cca 20 cm, fără liant, ce sprijinea,
prin intermediul unei tălpi masive din lemn, o
construcție modestă din același material
(bârne cioplite), cu un acoperiș în două ape
prevăzut cu o învelitoare din țiglă, resturile
acesteia şi blocuri de piatră de râu de dimen-
siuni medii, fiind surprinse în vecinătatea fân-
tânii, cu ocazia vizitelor noastre documentare
(fig. 8). Ghizdul fântânii, cu o înălțime de cca
1 m, era realizat tot din material lemnos
(bârne prinse în “cățel”), pe care au fost
montați apoi doi stâlpi din lemn, ce susțineau
un valț (cilindru din lemn), armat cu elemen-
te metalice (fier). Podeaua era amenajată cu
ajutorul câtorva lespezi mai mari de piatră.
Fântâna era plasată aproximativ în centrul
încăperii, iar puțul (pereții propriu-ziși ai
acesteia, tradițional zidiți cu piatră locală),
descria o formă circulară. ușa de acces era
din lemn, fiind situată la nord, din direcţia
localităţii. Inventarul fântânii era completat
de o găleată de lemn, cu o capacitate de
aproximativ 10 l.  Luciul apei se găsea la o
adâncime oscilantă, raportată la baza
ghizdului. Din informațiile scrise, rezultă fap-
tul că adâncimea fântânii era de 2,81 m12,
raportată probabil tot la baza ghizdului, infor-
matorii reţinând o adâncime medie situată în
jurul valorii de 3-3,5 m. Accesul spre fântână,
din drumul comunal, era pietonal, spațiul din
jurul ei fiind menținut curat. În partea nordi-
că a fântânii exista o troacă, din care prin
intermediul unor ţevi metalice, apa în exces
se scurgea în exterior. Şi în prezent, în partea
nordică a fostei fântâni există un canal col-
matat, de cca 25 m lungime, cu apă sărată13.

Exploatarea apei sărate
Transportul apei sărate în gospodării și

stâne se făcea prin intermediul unor recipi-
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ente din lemn de brad (fedeleșe), cu un
volum mediu de 15 l, pe tot parcursul anului,
inclusiv iarna. Apa se depozita în pivnițe, în
recipiente de lemn (butoaie, în special).
Probabil datorită debitului relativ redus, pro-
gramul de exploatare al apei era strict regle-
mentat, pe tot parcursul zilelor de marți și
vineri, în prezența administratorului, denumit
și gospodar (“om bine văzut în sat”, inf. Ioan
Stănciulea), ales dintre cetățenii din vecină-
tatea fântânii. ușa fântânii era închisă cu
lacăt, nefiind consemnate spargeri sau van-
dalizări. Zona din jurul fântânii era conside-
rată binecuvântată și protejată, ea fiind
evitată de așa-numitul drum al ciurzii. 

Utilizarea apei sărate
Atât din sursele scrise, cât și din datele

obținute prin aplicarea chestionarelor, rezultă
faptul că apa sărată era folosită preponderent
în gospodărie, pentru prepararea murăturilor,
a brânzei și pastramei. Apa sărată era utiliza-
tă, de asemenea, la prepararea fierturilor
pentru animale. În sat, exista și un tăbăcar ce
prelucra pieile cu ajutorul acestei ape sărate.
În scop terapeutic, se practicau băi cu apă
sărată (pentru ameliorarea durerilor reuma-
tismale) sau gargară (în cazul laringitelor).
Acest produs (apa sărată), nu făcea obiectul
vreunui schimb comercial.

Practici magice legate de apă sărată
Ca și în cazul comunităților învecinate,

prognozarea vremii se făcea prin intermediul
așa-numitului calendar de ceapă, femeile
întreținând acest obicei14, iar vărsatul sării
constituia semnul unui viitor motiv de ceartă.
În acelaşi context, se menţionează şi practica
presărării sării pe sobă, atunci când laptele dă
în foc, pentru a nu se umfla „ţâţele bivoli-
ţei”15, precum şi o serie de leacuri băbeşti
folosite la bovine şi bivoliţe, cele mai frecven-
te boli fiind denumite broasca (ce implica
inflamarea ochilor şi a  limbii) şi năsăditul căr-
ţilor sau foiosului. Tot în cazul animalelor
mari, cu ajutorul apei sărate şi a laptelui de
vas se tratau durerile de picioare sau febra
aftoasă16.

SĂRATA-La drum/Calea Podului17

(obiectiv 4)
Toponimul unde este localizat acest obiec-

tiv a variat în timp, denumirea din prima
jumătate a secolului al XX-lea fiind La drum,
pentru ca relativ recent să se impună cea de
Calea Podului, obiectivul nostru neavând un
nume specific. Acesta se află situat pe prima
terasă neinundabilă a Oltului, în nord-estul

localităţii Sărata şi nord-vestul localității
Scoreiu18, pe partea stângă a drumului spre
Colun, în imediata vecinătate a căii ferate, la
o distanţă de 1,3 km raportată la centrul
satului Scoreiu (fig. 2, obiectiv 4). Zona este
dominată de vegetație arboricolă tânără
(salcie) și păpuriș, urme ale eventualelor
intervenții antropice nefiind vizibile (fig. 9). 

În memoria colectivă, Locul cu nămol este
denumirea cea mai uzitată pentru acest
obiectiv. Din declarații, nu rezultă existența
unor amenajări permanente, destinate
exploatării apei sărate. În scopuri terapeutice,
cele mai frecvente utilizări ale acestui obiectiv
erau băile cu apă sărată şi împachetările cu
nămol folosite pentru tratarea problemelor
respiratorii, calcifierea oaselor, imunitate etc.

Contextul arheologic
Referitor la zona abordată în prezentul

studiu, trebuie menționat faptul că sunt
consemnate destul de puține descoperiri
arheologice19. La Arpașul de Sus-Calea
Fânului sunt consemnate descoperiri neolitice
şi din a doua epocă a fierului, iar în punctul
Cetăţea a fost cercetată o aşezare fortificată
dacică20. În opinia noastră, această staţiune,
după un model care începe să se contureze în
literatura arheologică, poate fi pusă în legătu-
ră cu exploatarea sării în epoca regatului dac,
deşi datele concrete în acest sens sunt puţine
şi neconcludente. De asemenea, rețin atenția
descoperirile de pe raza localității Cârța-Mănă-
stirea Cisterciană (depozit de bronzuri)21 și
Fântâna lui Blasiu (descoperiri aparținând
epocii dacice)22.

În urma unor cercetări perieghetice efec-
tuate în anul 1976, elevii Cercului de Istorie
locală din Scoreiu au descoperit, în partea de
sud a satului Sărata, un ciocan şi un toporaş
de piatră din neolitic, ulterior fiind descoperi-
te în hotarul satului mai multe vetre şi unelte
(probabil preistorice), pe terasele pârâurilor
Mierea (fig. 5), respectiv Creţoaia23. 

Cercetările perieghetice efectuate în anul
2011 (Cristian Roman, Eugen Bucur), pe pla-
toul situat la vest de sat (fig. 6)(toponimul
Poiana Oprişului) au condus la descoperirea
unui lot restrâns de material ceramic preisto-
ric, dificil de încadrat cultural şi cronologic. 

În concluzie, identificarea24/reidentificarea
şi publicarea, într-o manieră convingătoare a
surselor de apă sărată din Ţara Făgăraşului,
pot pune într-o lumină inedită specificul unor
staţiuni arheologice, în mare parte cunoscute
prin intermediul unor cercetări de suprafaţă
sau descoperiri întâmplătoare. Majoritatea
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Sărata, nr. 159; Ioan Stănciulea (n. 1934), Sărata, nr.
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6. Coordonate GPS: 45°45'21.1"N, 24°29'57.6"E,
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acordat în derularea acestui proiect.

8. Vătășianu 2001, p. 253.
9. Fischer 1887, p. 402.
10. Fischer 1887, p. 402.
11. Fischer 1887, p. 402.
12. Fischer 1887, p. 402.
13. Din declaraţiile pr. greco-catolic Sorin Neagu

(Porumbacu de Jos), pe acest canal vieţuiau mici peşti de
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15. Frâncu 1999, p. 244.
16. Frâncu 1999, p. 246, 247.
17. Coordonate GPS: 45°45'53.6"N, 24°31'09.2"E,

elevație 396 m.
18. Coordonate GPS: 45°45'21.1"N, 24°29'57.6"E,
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19. Luca et alii 2003, p. 166-167, 188; sau

http://arheologie.ulbsibiu.ro/publicatii/bibliotheca/repsi-
biu/a-h/sarata.htm

20. Luca et alii 2003, p. 42.
21. Luca et alii 2003, p. 77.
22. Luca et alii 2003, p. 77.
23. http://primariaporumbacu.ro. Materialul arheo-

logic a fost donat, la un moment necunoscut,
Complexului Muzeal Naţional Astra Sibiu.

24. Pascu 1927, harta generală (una dintre primele
abordări sistematice asupra subiectului, un instrument
vital pentru proiecte ce implică arheologia acestei
resurse).
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punctelor cu descoperiri aparţin celei de-a
doua epoci a fierului, această constare
putând căpăta un plus de importanţă odată

cu derularea unor proiecte de cercetare
arheologică a Ţării Făgăraşului. 
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Figura 1 / Figure 1
Poziționarea obiectivelor investigate pe harta României / Positioning of investigated objectives on Romania map.

Figura 2 / Figure 2
Localizarea obiectivelor, raportat la vecinătăți (Sursa Google Earth) / Locating targets in relation to the neighborhood

(source Google Earth).
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Figura 3 / Figure 3
Josephinische Landesaufnahme (fila

239), detaliu cu marcarea 
obiectivelor / Josephinische

Landesaufnahme (239 tab), detail
marking the objectives.

Figura 4 / Figure 4 
Die Franzisco-Josephinische

Landesaufnahme, detaliu cu posibila
marcarea a monumentului / 
Die Franzisco-Josephinische

Landesaufnahme, detail of the possible
marking of monument.
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Figura 5 / Figure 5 
Harta topografică a microzonei Sărata-Scorei / Sărata-Scorei microregion topographic map.

Figura 6 / Figure 6 
Sărata-Fântâna de la apa sărată. Aspect actual. În planul secund, terasa din toponimul Poiana Oprişului. Vedere dins-
pre nord / Sărata-Fântâna de la apa sărată. Current layout. In the background, the terrace with the toponym Poiana

Oprişului. View from the north.
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Figura 7 / Figure 7
Sărata-Fântâna de la apa sărată. Aspectul

actual al ghizdului fântânii / 
Sărata-Fântâna de la apa sărată. The cur-

rent appearance of the trefoil fountain.

Figura 8 / Figure 8
Sărata-Fântâna de la apa

sărată. Resturi de construc-
ţie (ţigle şi piatră) / 

Sărata-Fântâna de la apa
sărată. Construction scraps

(tiles and stones).

Figura 9 / Figure 9 
Sărata-La drum/Calea

Podului. Aspectul actual 
al obiectivului. 

Vedere dinspre sud / 
Sărata-La drum/Calea
Podului. The current

appearance of the objecti-
ve. View from the south.
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Ocna Sibiului este renumită pentru densi-
tatea de aşezări umane, care s-au aşezat în
jurul Văii Vişei, atrase, în special, de aflori-
mentele de sare care pot fi exploatate foarte
uşor1. Aşezările de la Faţa Vacilor şi La
Roghină (45°52'24.38"N, 24° 1'1.81"E, alti-
tudine: aproximativ 410 m) sunt despărţite
de către râul Vişa şi se află la aproximativ
1,4 km de oraşul Ocna Sibiului şi la aproxi-
mativ 4 km, pe valea Vişei, de sursele de sare
exploatate în perioada austriacă. Zona din
apropiere are urme de exploatare a sării, dar
fără a se putea preciza exact perioada de
folosire.

În ambele situri au fost efectuate săpături
de către Iuliu Paul în 1959 şi 1960, care a rea-
lizat 7 secţiuni. Au fost publicate două rapoar-
te de cercetare cu câteva stratigrafii şi profi-
luri, dar foarte puţin material.

În 1959, au fost efectuate trei sondaje: I şi
III în zona Faţa Vacilor şi II în punctul La
Roghină de către Iuliu Paul (Fig. 2)2. Acesta
va efectua, în 1960, alte patru sondaje, toate
în zona Faţa Vacilor. Secţiunea I /1959 a fost
săpată pe malul de nord al Vişei, pe direcţia
sud-nord şi are 12 m lungime pe 1 metru lăţi-
me. Au fost identificate 3 niveluri de locuire.
Nivelul 1 (între -2 m şi 1 m) nu este foarte
bine descris, doar că apare o ceramică picta-
tă foarte prost păstrată. În nivelul 2 (între
-1 m şi -0,35 m) apare ceramică numită
Turdaş, punctat incizată. Apare o ceramică
ornamentată cu incizie şi excizie la care se
găsesc analogii în mediul Boian II- Giuleşti
dar şi materiale de tradiţie Criş din pastă gro-

solană, ornamentată cu unghia. Sunt
frecvente topoarele de tip calapod și dăltiţele.
Apare un fragment perforat, o săpăligă de
corn de cerb perforată şi sule de os. Se pome-
nesc şi greutăţi de lut plat-ovale în secţiune.
Nivelul 3 este despărţit de nivelul 2 prin struc-
turi de locuit de suprafaţă cu platformă, la
adâncimea de -0,35 m. La -0,65 m a fost
identificat un mormânt de inhumaţie, cu o
poziţie chircită, culcat pe stânga, cu craniul
spre sud-est. Ca inventar, avea o gresie fria-
bilă. Nivelurile sunt atribuite în acest moment
culturii Petreşti, chiar dacă în nivelul II sunt
pomenite materiale aşa-zise Turdaş3.

Descrierea picturii cu alb pentru fragmen-
tele 7-8 este ciudată şi analiza lor ne arată că
este vorba de fondul alb pe care se pictează.
Din nefericire, nu avem datele stratigrafice
ale acestor materiale, iar la secţiuni de 1
metru este puţin probabil să existe o strati-
grafie fină pentru materiale. Secţiunea
IV/1960 (în zona apropiată de secţiunea
I/1959) conţine în stratul vegetal sporadic
ceramică romană şi neolitică.

Grosimea stratului neolitic este de 1,75 m.
Urmează un sol cenuşiu, steril, dar care este
menţionat a avea numeroase galerii de ani-
male şi alveolări ale stratului de cultură. Spre
capătul de nord al secţiunii a fost identificat
un bordei care coboară până la -3,8 m.
Bordeiul a fost atribuit culturii Turdaş. Pe fun-
dul bordeiului apar fragmente Boian, faza
Giuleşti. La 3,3 m apar depuneri succesive de
unde începe să apară ceramică pictată. Acest
nivel se leagă de următorul, dar sunt delimi-

Un ciocan de piatră de la Ocna Sibiului-Fața Vacilor

Cuvinte cheie: sare, ciocan minerit, Epoca Bronzului, Ocna Sibiului, Fața Vacilor
Key words: salt, minning hammer, Bronze Age, Ocna Sibiului, Fața Vacilor

A Stone Hammer from Ocna Sibiului-Faţa Vacilor

ABSTRACT
The discovery in the research field of a stone hammer deep with traces of wear in the area of Ocna Sibiului city and

the analogies with other similar findings of Bronze Age mining, raises reassessment of mining activities from Ocna
Sibiului, where they are mostly known only from the Austrian period.
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tate de o locuinţă de suprafaţă care apare la
adâncimea de 1,25 m de la suprafaţa actuală
a solului. Acest nivel este numit Turdaş-
Petreşti. Ceramica celor două niveluri este
fină, neagră, canelată şi apare banda punctat
incizată. Următorul nivel, numit Petreşti-
Turdaş, se caracterizează prin înmulţirea
materialelor pictate şi o depreciere a orna-
mentelor punctat incizate. Partea superioară
este deranjată de apariţia unor materiale
romane. Secţiunile V-VII au fost trasate în
marginea nord-vestică a aşezării şi aparţin
unei locuiri Petreşti cu locuințe de suprafață
cu platformă de mari dimensiuni4. 

În cercetările de teren efectuate de către
noi (2008-2013), putem spune că aşezarea
are o stratigrafie nederanjată de lucrările
agricole recente, fiind salvată de faptul că aici
este o zonă de izlaz. Materialele arheologice
mai pot fi observate doar în zona secţiunilor I
şi IV, unde malul dinspre Vişa s-a rupt şi se
poate observa stratigrafia sitului. Materialele
care curg înspre Vişa arată că avem de-a face
cu materiale vinčiene timpurii, materiale pic-
tate Petreşti, materiale cu toarte pastilate și
către punctul Făgădău, cu materiale romane.
Nu au fost observate materiale de factură
Turdaş.

Lipsa de material publicat lasă urme de
îndoială privind apartenenţa materialului.
Marfa pictată D1 este marfă care apare în
contexte vinčiene la Miercurea Sibiului-Petriş,
Limba şi la Alba Iulia-Lumea Nouă. Descrierea
materialului duce spre un context vinčian
(ceramică neagră cu ornamente lustruite,
banda punctat incizată, alveole - care este
clar diferită de cea turdăşeană, asocierea cu
ceramica D1-Lumea Nouă etc.). Comparația
cu stratigrafia de la Tărtăria este un nou
argument în acest sens5. La Tărtăria avem
aceleaşi elemente, aşa zise Turdaş, Turdaş-
Petreşti, Petreşti-Turdaş6, care nu se
confirmă7.

Structura stratigrafică se poate corela cu
Miercurea Sibiului-Petriş şi cu cea de la
Romos-Făgădău, unde avem niveluri de bor-
deie şi mai apoi locuinţe de suprafaţă.
Singurul semn de întrebare este apariţia
materialelor zise Boian pe fundul bordeiului.
Săpătura este însă realizată în secţiuni nu
foarte late8. O analiză recentă a materialului
așa zis Turdaș din depozitele Muzeului
Național Brukenthal din Sibiu a confirmat
apartenența acestor materiale culturii Vinča,
faza timpurie9. 

La aproximativ 200 m sud-vest de
Secțiunea I/1959, în punctul Făgădău, au fost
efectuate săpături sistematice de Dumitru
Popa în perioada 2004-2010, în zona unei
așezări rurale romane. În această zonă, nive-
lul locuirilor preistorice, situat în medie între -
1,2 - 1,5 m, este subţire şi puţin consistent,
indicând faptul că ne aflăm la marginea ves-
tică a marii aşezări Petreşti10.

La 200 de metri vest de punctul Făgădău,
apare pe Harta Josefină o structură de locuit
cu acareturi, posibil han, care nu se mai
observă astăzi (Fig. 3). 

La 70 de metri vest de Secțiunea I/1959 a
fost identificat, în cercetările de teren, un
ciocan de culoare cenușie cu pigment roșu,
cu urme de uzură (Fig. 4). Toporul are o
perforație transversală pentru înmănușarea
cozii (Dmax: 3 cm, Dmin: 2 cm, Lpăstrată:
6,9 cm; LA: 7,2 cm; Grosime: 2,2 cm; Gr. 200
grame) (Fig. 5/1; Fig. 6). Materialul este
deosebit de dur și pare de origine vulcanică.
Având în vedere zona saliniferă unde a fost
găsit, ca și consistența rocii și a urmelor de
uzură, acesta seamănă cu un ciocan cu coadă
de înmănușare descoperit la Băile Figa în
albia Pârâului Sărat, aflat la Muzeul Naţional
al Carpaților Răsăriteni, Nr. Inv. 13946 (Fig.
5/2,3)11. Având în vedere că aceste tipuri de
topoare de la Băile Figa aparțin probabil de
epoca bronzului, înclinăm să credem, la acest
moment, că aparține tot acestei perioade,
chiar dacă nu avem la Fața Vacilor descope-
riri de această perioadă. 

Pe teritoriul orașului Ocna Sibiului însă au
fost semnalate descoperiri de epoca bronzu-
lui. Din cercetările mai vechi au fost semnala-
te, fără localizare topografică, topoare întregi
de serpentin, dacit, amfibol, sienit, cât şi
două baroase şi ciocane, întrebuinţate – pro-
babil – pentru exploatarea sării12. 

Descoperirea ciocanului în acest loc nu
este întâmplătoare, se poate explica prin
analiza ortofotoplanurilor și a observațiilor din
teren. Putem observa în zona La Roghină că
avem o eroziune a părții superioare a masi-
vului de sare (Fig. 4), care a dus la formarea
unei bălți si a unui canal de eroziune spre râul
Vişa. 

O analiză a structurii diapirului de la Ocna
Sibiului arată că acesta este alcătuit din sare
gemă în cristale cubice mici și foarte
sfărâmicioase, de culoare cenușie, datorită
impurităților argiloase13.  
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Figura 1 / Figure 1
Plan de încadrare a punctelor Fața Vacilor, La Făgădău, La Roghină (cu bulina) față de orașul Ocna Sibiului / 

Framing plan of the Fața Vacilor, La Făgădău, La Roghină points (spotted) relative to the city of Ocna Sibiului.
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Figura 2 / Figure 2
Schița cu cercetările arheologice de la

Fața Vacilor și La Roghină realizate
de Iuliu Paul / 

Archaeological sketch of the Fața
Vacilor and La Roghină works, made

by Juliu Paul.

Figura 3 / Figure 3
Josephinische Landaufnahme pg. 204 (1. Fața

Vacilor; 2. La Roghină; 3. La Făgădău; 4.
Structură postmedievală) /

Josephinische Landaufnahme pg. 204 (1. Fața
Vacilor; 2. La Roghină; 3. La Făgădău; 4. Post

medieval structure).

Figura 4 / Figure 4
Ortofotoplan 2005, http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html. 1. Fața Vacilor; 2. La Roghină; 3. La

Făgădău; 4. Structură de formă circulară – eroziune în zona superioară a diapirului de sare; 5. Locul de descoperire a
ciocanului Nr. Inv. 18.531 /

Orthophotomap 2005, http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html. 1. Fața Vacilor; 2. La Roghină; 3. La
Făgădău; 4. Circular structure - erosion in the top of the salt diapir; 5. The place of discovery of hammer no. 18.531. 
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Un ciocan de piatră de la Ocna Sibiului-Fața Vacilor

Figura 5 / Figure 5
1. Ciocan de minerit Ocna Sibiului – Fața Vacilor Nr. Inv. MNCR 18531 (desen Èva Dèlczeg); 2. Posibila reconstrucție,

nr. inv. MNCR 18531 (desen Èva Dèlczeg); 3. Ciocan de minerit de la Băile Figa, Nr. Inv. MNCR 13946 /
1. Mining hammer from Ocna Sibiului - Fața Vacilor, no. MNCR 18531 (Eva Delczeg drawing); 2. Possible reconstruc-

tion, no. MNCR 18531 (Eva Delczeg drawins); 3. Mining hammer from Băile Figa, no. MNCR 13946.
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Figura 6 / Figure 6
Ciocan de minerit de la Ocna Sibiului – Fața Vacilor, Nr. Inv. MNCR 18531 (foto Dan Buzea) /

Mining Hammer from Ocna Sibiului - Fața Vacilor, no. MNCR 18531 (photo Dan Buzea).
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Introducere
Limes-ul estic al Daciei cuprinde fortificaţii-

le situate spre linia Carpaţilor orientali, de la
nord la sud: Orheiul Bistriţei (Dacia
Porolissensis), Brâncoveneşti, Călugăreni,
Sărăţeni, Inlăceni, Odorheiul Secuiesc,
Sânpaul, toate pe teritoriul provinciei Dacia
Superior, precum şi fortificaţiile din colţul de
SE al Transilvaniei: Breţcu, Olteni şi Boroşneul
Mare, de pe teritoriul provinciei Dacia Inferior 1.
La acestea trebuie adăugat și castrul de la
Cristești, situat spre interior și ocupat de o
trupă de cavalerie, care ar fi putut însă inter-
veni destul de repede într-unul dintre puncte-
le de pe limes în caz de nevoie. Nu în ultimul
rând, la categoria fortificațiilor de mici
dimensiuni trebuie incluse și fortificațiile de la
Băile Homorod și Ocland. 

O mare parte a trupelor staţionate în aces-
te fortificaţii sunt deja cunoscute, această
prezentare nefiind decât o încercare de eva-
luare critică a stadiului cercetării. Înainte de a
intra în problemele de detaliu, trebuie amintit
că nu există indicii clare şi directe care să per-

mită datarea exactă a primelor urme romane
în această zonă a provinciei. Consider că faze-
le de lemn şi pământ ale castrelor nu se pot
data automat toate în timpul lui Traian, dacă
nu există elemente de datare certe, la fel cum
prima fază de piatră nu datează neapărat din
timpul lui Hadrian şi Antoninus Pius. Este des-
tul să amintesc aici situaţia bine cunoscută de
la Bumbeşti, unde castrul de piatră este con-
struit de abia în epoca severică, până atunci
funcţionând o fortificaţie de pământ. Totuşi, şi
problema trupei (I Aurelia Brittonum milliaria)
şi a celor două  fortificaţii de la Bumbeşti ar
trebui reluată, întrucât după toate probabili-
tăţile, unitatea este creată de abia în timpul
domniei lui Marcus Aurelius, fiind trimisă la
Bumbeşti după  anul 170 (nu există elemen-
te sigure care să ateste prezenţa la Bumbeşti
a cohortei IV Cypria până în acel moment, ea
fiind atestată acum în provincia Moesia
Superior, în anul 126). Astfel, fortificaţia de
lemn şi pământ ar fi fost în funcţiune două
sau trei decenii până în jurul anului 201, când
a fost refăcută în piatră2. Nu în ultimul rând,

Trupele auxiliare pe limesul estic al Daciei. 
Stadiul problemei*

Cuvinte cheie: limes, Dacia, castre auxiliare, trupe auxiliare
Key words: limes, Dacia, auxiliary forts, auxiliary units

Auxiliary troops on the Eastern limes of Dacia. State of the Art

ABSTRACT
This study presents a synthesis of researches on the Roman troops in the eastern part of Roman Dacia. We note that

currently, the research on this topic is based only on partial and approximate knowledge, due to the lack of systematic
research in most of the fortifications on the eastern limes of Dacia. We have no satisfactory information, such as strati-
graphic and chronological, so the only reliable chronological elements can be provided by the epigraphic sources.

In the researched area, the number of the attested units is smaller than the number of the attested forts. This rea-
lity calls into question the favorite theory of historiography in Romania, that each attested troop must have remained
with the entire strength only in one fort. But let suppose that in this border area, the troops could be divided into seve-
ral forts. They should also ensure and guard those burgi or praesidia, which must have existed in this area. 

In the conclusion to this study, it can be accepted that the eastern line of fortifications of Roman Dacia have been
built only after the year 118, when Hadrian gave up the territories north of the Danube in Moesia Inferior. Only under
these conditions would have required the defense of bystanders from Eastern Carpathians to the province. Also, we can
assume that this line of fortifications have been built starting from three different directions: from the province of Dacia
Porolissensis (the transfer of cohort I Flavia Ulpia Hispanorum milliaria to Odorheiul) from Dacia Superior (I
Bosporanorum transfer to Cristeşti, bringing cohorts I Alpinorum to Călugăreni and Sărăţeni, and VIII Raetorum to
Inlăceni; maybe later, cohort Hispanorum IIII is brought to Inlăceni) and from Dacia Inferior (I Vbiorum cohort attested
around 130 in Dacia Inferior, and then in 136-138 in Dacia Superior, could be eloquent by its eventual move to the north,
in the fort of Odorheiul; moving of I Hispanorum veterana cohort to Breţcu).

The archaeological researches in Roman sites in the Eastern Carpathians should confirm or refute these hypotheses,
issued by the current state of research.
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revenind acum la problema limesului estic,
absenţa acestui segment de pe o parte a iti-
nerariilor  romane încă nu a primit un răspuns
satisfăcător în literatura de specialitate. 

Cel mai probabil avem de a face cu o zonă
care a intrat puțin mai târziu în stăpânirea
romană, nu înainte de reformele administrati-
ve ale lui Hadrian. De altfel, niciun centru
urban nu s-a dezvoltat în această zonă, fiind
atestate numai așezări cu caracter rural3.
Ager publicus era împărțit între armată și fis-
cul imperial (vezi în acest sens inscripția lui P.
Aelius Marius de la Domnești, în apropiere de
Orheiul Bistriței, conductor pascui et salina-
rum, un personaj influent și binecunoscut4,
precum și inscripția care atestă un conductor
salinarum la Sânpaul5), iar comunitățile auto-
nome s-au dezvoltat foarte târziu în secolul al
III-lea, după cum pare a demonstra atestarea
acelui territorium Arcobarense de la Ilișua
(fără îndoială așezarea civilă și nu vicus-ul
militar de lângă castrul alei  I Tungrorum
Frontoniana) de abia în anul 2466. Cauza pare
a fi slaba colonizare a acestei zone, în
comparație cu zona vestică a provinciei. Lipsa
prezenței unor nuclee de cetățeni romani
într-o epocă mai timpurie nu a permis apariția
și evoluția așezărilor de tip urban. Din acest
punct de vedere, zona limes-ului de est al
Daciei seamănă, mai degrabă, cu provincia
Dacia inferior, unde dezvoltarea centrelor
urbane sau cvasiurbane a fost destul de
redusă și restrânsă la zona sudică (Romula,
Sucidava, Cioroiul Nou?). Pe limes-ul estic,
comunitățile cele mai importante, chiar dacă
totuși de mici dimensiuni (cu excepția poate a
vicus-ului militar de la Cristești, puțin cunos-
cut însă din punct de vedere arheologic), par
a se fi dezvoltat tot pe lângă castrele auxili-
are, fiind total dependente de acestea.
Imaginea pe care o avem în acest moment
asupra vieții romane de pe limesul estic este
una tipică unei zone de frontieră, lipsită de
așezări urbane și unde elementul militar este
cel mai bine reprezentat. 

Castrele și trupele auxiliare
1. Orheiul Bistriţei, com. Cetate, jud.

Bistriţa-Năsăud7

Acest castru auxiliar asigura apărarea
unuia dintre cele mai importante pasuri de
trecere spre Est ale provinciei Dacia, şi anume
pasul Rodna. Este aşezat la est de satul
actual, lângă Biserica de pe malul vestic al
pârâului Budac, fiind încă vizibil la suprafaţa
terenului, dar acoperit parțial de construcţiile

moderne. Au fost evidenţiate două faze: o
primă fază de lemn şi pământ, atribuită epo-
cii cuceririi romane şi o a doua fază, de pia-
tră, ridicată în epoca antonină. Trupa care a
staţionat la Orheiul Bistriței pare a fi fost
cohorta I Hispanorum milliaria equitata, ale
cărei ştampile tegulare au fost descoperite pe
întreaga suprafață a castrului: C I H (millia-
ria). Această unitate este cel mai probabil
identică cu cohors I Flavia Ulpia Hispanorum
milliaria equitata c. R., care apare şi simplu
cohors I Hispanorum milliaria. Aceasta este
atestată încă din primii ani ai provinciei prin
milliarul de la Aiton8. În Dacia Porolissensis a
mai staţionat o altă unitate I Hispanorum pia
fidelis, dar care pare să fi fost quingenaria9.
Când a fost transferată cohors I Flavia Ulpia
Hispanorum la Orheiul Bistriţei este imposibil
de stabilit, totuși, menţionarea ei între
Napoca şi Potaissa la începutul stăpânirii
romane ridică semne de întrebare asupra
unui posibil transfer încă din epoca lui Traian.
Trebuie amintit că mai multe ţigle cu ştampila
acestei cohorte, COH∙I∙FLA∙HIS•∞, au fost
descoperite la  Golubać, două dintre ele chiar
în zidul de incintă10, iar o altă ţiglă ştampilată
în apropiere de Viminacium11, din perioada
când unitatea staţiona în Moesia Superior. De
ce la Orheiul Bistriţei este folosită o altă ştam-
pilă, ridică în continuare semne de întrebare
asupra identificării acestei trupe.

De asemenea, tot de la Orheiul Bistriței
provine și mâna votivă de bronz cu dedicația
către Iupiter Dolichenus, descoperită la
Myszkow, în vestul Ucrainei. S-a presupus că
piesa a ajuns în aria de locuire a costobocilor
ca urmare a atacului acestora din jurul anului
17012. La Orheiul Bistriței nu au fost identifi-
cate însă urme de distrugere care să se poată
data în această perioadă, dar, dacă va fi exis-
tat un sanctuar al lui Dolichenus, acesta se va
fi aflat în afara zidurilor castrului, în zona
vicus-ului militar. 

2.  Brâncoveneşti, com. Brâncove-
neşti, jud. Mureş13

Acest castru auxiliar era situat pe o poziţie
strategică, la Vest de pasul Deda, care asigu-
ra o altă legătură între provinciile dacice şi
Barbaricum. Fortificaţia este situată la aproxi-
mativ un kilometru nord de satul actual, pe o
terasă înaltă şi plată, pe malul drept al
Mureşului, fiind parţial suprapusă de un cas-
tel medieval. Au fost identificate trei faze de
construcţie: o primă fază de lemn şi pământ
cu plan patrulater și dimensiuni neprecizate;
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o a doua fază de piatră, având un plan drep-
tunghiular cu colţuri rotunjite și dimensiunile
de 144x177 m, cu aceeaşi orientare ca şi faza
precedentă; şi o fază de reparaţii la mijlocul
secolului al III-lea14. În această fază, în para-
mentul exterior al unui turn refăcut sunt refo-
losite un număr de 52 de inscripţii şi frag-
mente de monumente provenite din cimitirul
vicusului militar, situat la aproximativ 150 m
sud de castru. Lângă acest castru, s-a dez-
voltat un vicus militar, încă necercetat15. 

Trupa care a staţionat o perioadă în acest
castru a fost ala Illyricorum16, atestată prin
ţigle ştampilate17 şi inscripţii. Unitatea este
atestată şi pe diplome militare, fiind diferită
de vexillatio equitum Illyricorum din Dacia
inferior, care a staţionat, cel mai probabil, la
Hoghiz18. De fapt, începând cu secolul al III-
lea, unitatea a fost transformată într-o trupă
de cavalerie normală de tip ala19. 

Când şi în ce condiţii au fost recrutate
aceste două unităţi rămâne încă o problemă
deschisă, dar prin Illyri trebuie să se înţelea-
gă călăreţi recrutaţi din unităţile auxiliare ce
staţionau în zona provinciei Dalmaţia, care
apare până mai târziu în diplomele militare cu
apelativul Illyricum. Aşa se înţelege mai ales
dintr-o inscripţie de la Hoghiz, în care un pre-
fect al alei I Asturum este în acelaşi timp şi
praepositus numeri equitum electorum ex
Illyrico20. Probabil că, la origine, a existat o
singură vexillaţie, cel mai probabil de 1000 de
călăreţi, care a fost apoi divizată, una fiind tri-
misă în Dacia Superior, iar cealaltă a rămas în
Dacia Inferior. 

3. Călugăreni, com. Eremitu, jud. Mureş21

Este castrul auxiliar care apăra pasul Niraj
dintre Dacia şi Barbaricum, situat la sud-vest
de satul actual, pe suprafaţa unei terase
joase a pârâului Niraj. Au fost evidenţiate
două faze de construcţie: o primă fază repre-
zentată de un  castru de lemn şi pământ, plan
dreptunghiular şi cu dimensiuni neprecizate,
iar o a doua fază este cea de piatră, fortifica-
ţie patrulateră, cu colţurile rotunjite și dimen-
siunile de 140x163m. Nu s-a putut preciza
momentul construcţiei. Lângă fortificație s-a
dezvoltat și un vicus militar, care a început să
fie cercetat de curând22. 

Singura unitate auxiliară atestată este
cohors I Alpinorum equitata prin  ştampile
tegulare, două tipuri23: CPALP și CPAI. Fără a
mai intra în detalii legate de identificarea
acestei trupe, fără îndoială diferită de omoni-
mele sale din provincia Pannonia Inferior,

amintesc doar că după divizarea provinciei
Dacia,  cohorta I Alpinorum equitata apare
printre trupele auxiliare din provincia Dacia
Superior24, fiind atestată prin material tegular
pe limesul estic al Daciei, la Sărăţeni25,
Călugăreni26 şi Inlăceni27. 

A mai fost descoperit și material tegular al
legiunii XIII Gemina28, fără a putea fi siguri că
a staționat aici și un detașament al acestei
unități.

4. Sărăţeni, azi în or. Sovata, jud. Mureş29

Acest castru auxiliar asigura apărarea
pasului Bucin, dintre Dacia şi Barbaricum;
este situat în centrul vechiului sat, la est de
biserică, pe suprafaţa unei terase joase, pe
malul drept al Târnavei Mici. Şi aici au fost
evidenţiate două faze, una de lemn şi pământ
şi o fază de piatră, plan dreptunghiular cu
colţurile rotunjite și dimensiunile de 140x146
m. Nu există pentru niciuna dintre aceste
două faze elemente sigure de datare.

Şi în această fortificaţie au fost descoperi-
te ştampile tegulare ale cohortei I Alpinorum,
tot de două tipuri, la fel ca în castrul de la
Călugăreni: CPALP și CPAI30. Pe o inscripţie,
unde numele cohortei a căzut din păcate în
spărtură, apare şi supranumele imperial
Antoniniana, putându-se astfel data în timpul
domniei lui Caracalla, cel mai probabil chiar în
primul an de domnie31. 

5. Inlăceni, com. Atid, jud. Harghita32

Castrul auxiliar, care controla drumurile de
pe văile ambelor Târnave, este localizat la
nord-est de satul actual, pe un pinten de
deal, care aparţine colinei Firtoş. Au fost evi-
denţiate trei faze de construcţie. O primă
fază, în care a fost identificat un castru de
lemn şi pământ (dimensiuni presupuse
140x142 m; materialul tegular atestă prezen-
ţa unei vexilaţii a legiunii XIII Gemina), pre-
supus a fi fost construit în epoca cuceririi
romane. O a doua fază aparţine castrului de
piatră, plan neregulat dreptunghiular cu
colţurile rotunjite și dimensiunile de 142x146
m. Această fază se poate data la sfârşitul
domniei lui Hadrian şi începutul domniei lui
Antoninus Pius. O a treia fază o reprezintă
reparaţiile care par a data de la mijlocul seco-
lului al III-lea33, deşi a fost postulată şi o fază
de reconstrucţie în timpul domniei lui
Caracalla34. Vicus-ul militar a fost identificat
pe latura sudică a castrului și este puțin cer-
cetat35. 

Prima unitate care a ocupat această impor-
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tantă fortificaţie a fost cohors VIII Raetorum
c. R. eq. torq. Unitatea este atestată în Dacia
şi apoi în Dacia Superior, fără a mai aminti şi
istoria mai veche legată de provinciile
Pannonia şi Moesia Superior36. Este sigur
atestată în acest castru prin inscripţia din anul
129 (trib. pot. XIII), refolosită la reparaţiile
de la mijlocul secolului al III-lea de la  porta
principalis sinistra37. 

Se pare că, spre mijlocul secolului al II-lea,
a fost înlocuită cu o altă unitate, şi anume
cohors IIII Hispanorum, atestată prin
inscripții38 și material tegular39. Nu se
cunoaşte unde a fost mutată cohors VIII
Raetorum, dovezile privind prezenţa ei la
Teregova şi la Mehadia, în Banat40, putându-
se data mai degrabă înainte de trimiterea uni-
tăţii pe limesul estic. La Teregova, s-a presu-
pus însă existenţa toponimului atestat de
Tabula Peutingeriana sub forma Ad Panno-
nios, ceea ce implică prezenţa unei unităţi de
pannoni. S-a presupus că ar fi vorba de ala II
Pannoniorum, atestată mai târziu în castrul
de la Gherla, atât prin inscripţii, cât şi prin
material tegular41. De asemenea, la începutul
stăpânirii romane în Dacia, la Teregova ar fi
putut staționa și cohors I Pannoniorum vete-
rana din Moesia superior42), care se va întoar-
ce apoi, începând cu domnia lui Hadrian, la
sudul Dunării. Ar exista astfel posibilitatea ca
unitatea care a staționat pe timpul lui Hadrian
la Inlăceni, cohors VIII Raetorum, să fi fost
apoi, pe timpul lui Antoninus Pius, transferată
la Teregova. Unde va fi staționat însă pe tim-
pul lui Traian rămâne, în aceste condiții,
necunoscut.  

Cohors IIII Hispanorum este atestată foar-
te timpuriu în provincia Moesia, încă din anul
7543, nemaifiind apoi atestată până la
momentul transferului în provincia Dacia
Superior. Probabil că a staţionat în Moesia
Superior şi apoi în Dacia, dar hazardul desco-
peririlor a făcut să nu apară pe niciuna dintre
diplomele militare cunoscute ale acestor două
provincii. Nu se  cunoaşte unde a staţionat,
înainte de mutarea ei la Inlăceni, probabil
după mijlocul secolului al II-lea.

La Inlăceni, apar ştampile ale cohortei
I Alpinorum44, dar  şi o ştampilă a cohortei
II Gallorum45, trupă care a staţionat mai la
sud, într-unul dintre castrele provinciei Dacia
Inferior46. Teoretic însă, ar putea fi vorba și
de cohorta II Gallorum Pannonica, care a
staționat pe teritoriul Daciei Superior47. De
asemenea, a fost identificat și material tegu-
lar al legiunii XIII Gemina48. 

6. Cristești, azi în mun. Târgu-Mureș,
jud. Mureș49

Castrul auxiliar de interior de la Cristeşti,
ocupat de ala I (Gallorum et)
Bosporanorum50, a făcut parte  din sistemul
de apărare al limes-ului estic. Trupa extrem
de mobilă de la Cristești ar fi trebuit să inter-
vină rapid pe limes, acolo unde ar fi putut să
apară probleme deosebite. De asemenea, tot
ea asigura legătura între limes-ul estic și cen-
trul provinciei de pe valea Mureșului. 

Castrul nu este cercetat. Staționarea aces-
tei trupe de cavalerie la Cristești a fost presu-
pusă pe baza descoperirii de material tegular
care poartă ștampila unității51. 

Această unitate a fost transferată din
Pannonia Superior52 în condițiile războiului
din anii 117-118, probabil împreună cu ala I
Batavorum53 și ala I Ulpia contariorum
milliaria54 – unități de cavalerie care puteau
face față cavaleriei grele a sarmaților. Ala I
Bosporanorum este atestată într-o primă
etapă în zona Micia55, de unde a fost apoi
trimisă de Hadrian la Cristești. 

Se cunoaște de la Cristești numele unui
prefect al acestei unități, Q. Caecilius
Caecilianus, care a ridicat un altar lui Mars
Augustus56.

7. Odorheiul Secuiesc, jud. Harghita57

Este posibilă existenţa unui castru auxiliar,
care asigura controlul unei rute foarte impor-
tante dintre Dacia şi Barbaricum. Din păcate,
nu a fost identificat pe teren. În cadrul forti-
ficaţiei medievale, au fost descoperite urme
de construcţii romane; castrul ar putea fi
situat în partea de vest a oraşului58. A fost
construit cel mai probabil în a doua jumătate
a secolului al II-lea. Pe baza materialului
tegular de tipul CIVB, s-a presupus că trupa
care a staționat în acest castru va fi fost
cohors I Vbiorum59. Această identificare nu
este sigură. Material tegular asemănător a
fost descoperit și la Ozd60, putând fi vorba de
o ștampilă civilă.

Dacă admitem totuși acestă identificare,
trebuie menționat că această unitate a staţio-
nat în Moesia Inferior, la Capidava, fiind apoi
dislocată la nordul Dunării61. La început, în
vremea lui Hadrian, apare printre trupele din
Dacia Inferior, ulterior, începând cu anul
136/138, apare pe diplomele provinciei Dacia
Superior62. Întrucât nu se cunoaşte locul de
staţionare din vremea traianică şi hadrianică,
s-a presupus că era deja aşezată în posibilul
castru de la Odorheiul Secuiesc, având loc o

208

FLORIAN MATEI-POPESCU

www.cimec.ro / www.mncr.ro



retrasare a graniţelor celor două provincii pe
timpul lui Antoninus Pius63.

În sprijinul staționării acestei unități la
Odorheiul Secuiesc, ar putea fi adusă și o
inscripție descoperită la Târgu Mureș, refolo-
sită în zidul bisericii reformate. Este vorba de
o inscripție funerară ridicată în memoria lui M.
Fabius [---] / vet(eranus) coh(ortis) V[---], de
către copiii acestuia64. Pe bună dreptate, I. I.
Russu a observat că inscripția nu ar putea
proveni de la Târgu Mureș, pe teritoriul căruia
nu se cunoaște existența unor urme romane
importante, presupunându-se că a fost adusă
de undeva din castrele aflate în apropiere.
Întrucât la Cristești a staționat ala I
Bosporanorum65, iar în castrele menționate
mai sus de la Călugăreni, Sărățeni și Inlăceni
nu se cunoaște prezența unei cohorte al cărei
numeral sau nume să înceapă cu V, cred că cel
mai probabil este vorba de cohors Vbiorum de
la Odorheiul Secuiesc, transcrisă sub forma
V[BIOR]. Lipsa numeralului nu este un impe-
diment, deoarece pe diplomele militare ale
Moesiei Inferior, precum și pe diploma milita-
ră a provinciei Dacia Inferior din 119-129, uni-
tatea apare simplu cohors Vbiorum66.

La Odorheiul Secuiesc este atestat, într-o
inscripție funerară, și Ael(ius) Equester, vete-
ranus ex (centurione). Din păcate numele
unității nu a fost redat67. 

Alți doi militari ar putea fi atestați pe o
aplică de bronz, confecționată dintr-o monedă
refolosită, descoperită în zona ruinelor
termelor romane, și care poartă o marcă de
proprietar68. Lectura ar putea fi: 7(centuria)
Paulini / Feroni(i) vel P. Froni(i) (?) (lectura
propusă în CIL și preluată în IDR este Fronto
Paulini f(ecit), dar semnul din fața numelui
Paulinus nu este litera O, ci semnul pentru
centurie; lectura numelui soldatului nu este
însă sigură, nomen-ul Feronius fiind practic
neatestat în afara Italiei, iar Fronius este și el
foarte rar). În mijloc, pe desen, se pot obser-
va două orificii prin care piesa ar fi putut fi
atașată pe o piesă de echipament militar.
Astfel de aplici au fost descoperite în
apropiere la Olteni69 și Hoghiz70, precum și în
alte castre din Dacia71. 

8. Sânpaul, com. Mărtiniş, jud. Harghita72

Castrul auxiliar e situat pe o poziţie strate-
gică, în spatele pasului Vlăhiţa, între Dacia şi
Barbaricum; a fost identificat la vest de satul
actual, pe malul drept al pârâului Varcaba. Au
fost evidenţiate două faze, una de lemn şi
pământ şi una de piatră, plan dreptunghiular

cu colţurile rotunjite și dimensiunile de
133x150 m. Nu au fost descoperite elemente
de datare73. Au fost descoperite țigle și cără-
mizi ştampilate ale unui n(umerus) M(auro-
rum) S(---)74. Dacă acest numerus este iden-
tic cu cel atestat, tot prin material tegular, la
Răcari, rămâne în continuare o problemă des-
chisă75; forma lui S, destul de apropiată de
litera grecească sigma, în ambele cazuri ple-
dând pentru o posibilă identitate76.

În apropiere de Sânpaul, la Rareș, a fost
descoperită inscripția funerară a lui Aur(elius)
Severus, dec(urio)77. Numele unității în care
acesta a activat nu a fost din păcate
menționat, fiind fără îndoială vorba de
unitatea care staționa în apropiere.  

Pe lângă rolul strategic, această fortificaţie
supraveghea şi exploatarea de sare, atestată
epigrafic în epoca romană prin prezenţa unui
libertus actor al lui C. Iulius Valens, conduc-
tor salinarum78. 

9. Olteni, com. Bodoc, jud. Covasna79

Castrul auxiliar de la Olteni, care suprave-
ghea drumul dinspre Dacia spre Barbaricum,
prin pasul Tuşnad, este situat în partea nordi-
că a satului actual, pe o movilă spre terasa
înaltă a Oltului. S-a presupus existenţa unui
castru de lemn şi pământ, deşi nu au fost
identificate elemente certe. Castrul de piatră
are un plan rectangular cu colţurile rotunjite
și dimensiunile de 100x140 m. Deşi nu există
elemente clare în ceea ce priveşte cronologia,
s-a presupus că a fost ridicat în timpul lui
Hadrian80. Materialul tegular81 atestă o unita-
te care a fost identificată cu cohors II Flavia
Bessorum (N. Gostar, C. C. Petolescu)82, deşi
N. Gudea83, L. Z. Bordi și R. Zăgreanu84 sus-
ţin, pe baza aceluiaşi material, existenţa unei
cohorte IIII B(a)etasiorum sau chiar a unui
cohorte IIII B(a)etica (Bordi, Zăgrean). Ştam-
pilele de acest tip, unele publicate recent (se
cunosc, până în acest moment, 51 de piese
ștampilate, dintre care doar trei sunt pe tegu-
lae mammatae, restul fiind pe cărămizi; cele
mai multe, 46 de cărămizi și 3 tegulae mam-
matae, au fost folosite la un mormânt desco-
perit la Olteni85; două piese provin din
colecțiile mai vechi ale Muzeului Național
Secuiesc, Sf. Gheorghe), ridică în opinia mea,
în continuare, probleme de lectură. Este evi-
dentă ligatura între E şi încă o literă, ce poate
fi interpretată ca T sau L. De altfel, a fost
sugerată şi lectura cohors IIII Belgarum.
Soluţia propusă de N. Gostar și C. C.
Petolescu este cea mai simplă, dar se cunoaş-
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tea o singură piesă în acel moment. De ase-
menea, ştampilele de Cincşor sunt diferite C
II F B şi CO B86. Soluţia cohors IIII B(a)eta-
siorum creează o unitate necunoscută până
acum în Imperiul Roman. La fel, este greu de
crezut existența unei cohorte IIII Belgarum
sau IIII Baetica. Totuși, nu se poate exclude
cu totul prezenţa unor unități până acum
necunoscute în armata Daciei Superior, mai
ales în secolul al III-lea, cum este cazul, spre
exemplu, al enigmaticei cohors Afrorum87. Până
la descoperirea unei inscripţii pe piatră, pro-
blema identităţii trupei atestate în castrul de
la Olteni rămâne, în opinia mea, deschisă. 

La Olteni a fost descoperită și o aplică de
bronz a lui Candidus • 7(centuria) Maximi,
soldat în cohorta care staționa aici88.

10. Breţcu (Angvstia), com. Breţcu,
jud. Covasna89

Castrul auxiliar de la Breţcu supraveghea
pasul Oituz. A fost identificat la aproximativ
un kilometru distanță nord-est de satul
actual, pe un platou înalt şi uşor înclinat, pe
malul drept al pârâului satului. Sunt vizibile
urme la suprafaţă, sub forma unui val de
pământ de 3-4 m înălţime. Cercetările mai
vechi  au evidenţiat două faze90. Prima fază
aparţine unei fortificaţii de lemn şi pământ, cu
dimensiunile de 135x172 m, construită pro-
babil în timpul lui Traian, dar nu există ele-
mente directe de cronologie. A doua fază
aparţine castrului de   piatră cu dimensiunile
de 141x179 m și cu aceeaşi orientare ca şi
precedentul. Turnurile de colţ, de formă
rotundă, neobişnuită, se deosebesc ca
dimensiuni şi mod de construcţie de alte cas-
tre de piatră din Dacia. Se pare că în secolul
al III-lea, fortificaţia a fost întărită prin ridica-
rea unui zid dublu. În jurul castrului, au fost
identificate urmele unui vicus militar şi a unor
terme militare. Ambele au fost cercetate
parţial.

Prospecțiunile geomagnetice din ultimii ani
au dus la rezultate extrem de interesante în
privința dispunerii clădirilor din interiorul cas-
trului, evident din faza de piatră91. Pe baza
acestor observații s-a presupus că unitatea
care a staționat la Brețcu va fi fost equitata.
Totuși calculele efectuate au dus la un număr
mult prea mare de călăreți (370) care ar fi
putut ocupa cele zece barăci din praetentu-
ra92. Dacă admitem acest număr, atunci ar
trebui să admitem că la Brețcu au staționat
efectivele de călăreți a cel puțin două cohor-
tes equitatae quingenariae sau a unei cohors

equitata milliaria93. Mai degrabă, în praeten-
tura vor fi staționat cei 380 de pedestrași ai
unei cohors equitata quingenaria, iar cei aproxi-
mativ 120 de călăreți ar fi ocupat retentura.
Evident, toate aceste observații nu pot fi însă
decât teoretice, iar răspunsul poate fi oferit
numai de cercetările arheologice viitoare. 

La Breţcu a fost identificat material tegular
al cohortelor I Hispanorum94 şi I Bracar-
augustanorum95, ambele staţionate în Dacia
Inferior. Când a fost ocupat însă castrul de la
Breţcu prima dată, rămâne în continuare o
problemă deschisă. Dacă despre cohors I
Bracaraugustanorum nu ştim unde a staţionat
în momentul în care a fost trimisă la nordul
Dunării, despre cohors I Hispanorum vetera-
na deţinem informaţii importante, transmise
de papirul Hunt. Astfel, aflăm că în toamna
anului 105 unitatea se afla trans Danuvium in
expeditione şi că se afla Piroboridavae in
praesidio şi Buridavae in vexillatione96. Dacă
identificarea Buridavei romane cu urmele de
la Stolniceni este aproape sigură (de altfel
ştampila descoperită al Sâmbotin, Castra
Traiana, datează cu siguranţă din perioada
imediat ulterioară cuceririi97), Piroboridava a
fost identificată fie cu aşezarea dacică de la
Poiana, fie chiar cu fortificaţia de la Barboşi,
amplasată în zona confluenței Siretului cu
Dunărea98. Dacă admitem această identifica-
re, atunci, ar fi logic ca în momentul în care,
în timpul lui Hadrian, s-a renunţat la avan-
posturile din Muntenia, iar drumul care pleca
de la Barboşi şi intra în spaţiul intracarpatic,
prin pasul de la Breţcu, nu se mai afla pe teri-
toriu roman, unitatea care staţiona la Barboşi,
cap de pod el însuşi protejat din acel moment
de un val99, să fie mutată cu totul la Breţcu,
punct ce devenea acum unul dintre cele mai
importante căi de acces dinspre sudul
Moldovei spre provincie. Drept este că, dacă
admitem şi prima identificare, Piroboridava -
Poiana, o astfel de interpretare capătă şi mai
multă consistenţă, în condiţiile în care Breţcu
se află aproximativ în linie dreaptă în faţa fos-
tului centru dacic de la Poiana. Odată părăsit
acest punct, mi se pare normal ca unitatea
să-şi continue misiunea şi să apere, în noile
condiţii, pasul Oituz. Poziţia extrem de impor-
tantă a castrului de la Breţcu nu mai trebuie
evidenţiată, dar trebuie totuşi atras atenţia că
împreună cu castrele de la Olteni, Boroşneul
Mare şi, posibil, Sânpaul, formează un sistem,
în care castrul de la Breţcu are rolul cap de
pod.  Este interesant de menţionat că ştam-
pile identice cu cele descoperite la Breţcu ale
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ambelor cohorte au fost descoperite şi la
Oituz, jud. Covasna100.

11. Boroşneu Mare, com. Boroşneu Mare,
jud. Covasna101

Castrul auxiliar apăra drumul de limes spre
sud, prin pasul Buzău. A fost identificat la
limita nordică a satului actual, pe suprafaţa
unei terase joase a Pârâului Negru. Cu urme
vizibile la suprafaţă, sub forma unei mici ridi-
cături de formă dreptunghiulară, castrul este
parţial suprapus de un mic castel medieval. A
fost identificată o singură fază, un castru de
piatră plan dreptunghiular cu colţurile rotun-
jite și dimensiunile de 130x198 m, turnurile
lipsesc la colţurile de est şi vest. Din păcate,
nu se poate spune nimic sigur în ceea ce pri-
veşte cronologia acestei fortificaţii102. 

Prin material tegular este atestată o ala
Gallorum103, cel mai probabil, după cum am
încercat să demonstrez cu ceva timp în urmă,
ala I Gallorum Atectorigiana104. Această uni-
tate este atestată în provincia Moesia inferior,
unde apare şi pe o diplomă militară de la sfâr-
şitul domniei lui Traian, din anul 116105. Nu
mai apare apoi pe diplomele acestei provincii
până în anul 127. Descoperirea diplomei din
17 iulie 122 confirmă că, pentru puţină
vreme, această unitate s-a aflat printre trupe-
le auxiliare ale Daciei inferior106. Această
atestare permite, de asemenea, a se presu-
pune implicarea ei în expediţiile dacice ale
împăratului Traian107 şi implicit faptul că a
staţionat undeva pe teritoriul nord-danubian
al Moesiei Inferior, unde a rămas şi pentru
puţină vreme după reformele din timpul lui
Hadrian. Această staţionare a fost pusă de W.
Eck şi A. Pangerl în legătură cu activitatea lui
Q. Marcius Turbo în Dacia, la începutul dom-
niei lui Hadrian108. În aceste condiţii, desco-
perirea de ştampilare tegulare de forma ALA
GALL în castrul de la Boroşneul Mare109 şi în
aşezarea civilă de la Reci110, atribuite fie alei
I Claudia Gallorum Capitoniana, fie alei
Gallorum Flaviana111, ar putea fi pusă în legă-
tură cu prezenţa acestei unităţi (sigur, dacă
nu acceptăm teoria prezenţei alei Gallorum
Flaviana pe inscripţia de fundare a castrului
de la Boroşneul Mare112).

Şi pentru că a venit deja vorba despre
inscripţia descoperită în acest castru113, tre-
buie amintit că au fost propuse nu mai puţin
de opt identificări ale trupei menționate, în
ordine cronologică: ala I Latobicorum (Z.
Székely)114, ala I Batavorum (I. I. Russu)115,
ala I Flavia Gaetulorum (I. Piso)116, ala I

Flavia Augusta Britannica milliaria (C. C.
Petolescu)117, ala Gallorum Flaviana (P.
Holder şi F. Marcu)118, ala I Flavia Numidica
(C. H. Opreanu)119, ala Flavia (Fl. Matei-
Popescu)120 şi, pentru a închide cercul, ala I
Flavia Augusta Latobicorum (C. H. Opreanu)121.
Evident, totul are legătură cu lectura inscrip-
ţiei, considerată I LAT de Z. Székely, retuşată
de I. I. Russu sub forma I BAT, considerată
ALA FLA de I. Piso şi reconsiderată I LAT de
C. H. Opreanu. În discuţie, a fost adusă şi
ştampila AL F AL AS, o posibilă ştampilă
comună a unei vexillaţii compuse din călăreţi
ai alelor Flavia și Asturum122.

Lectura cea mai probabilă este ALA FLA,
după cum am avut posibilitatea să constat în
curtea Muzeului Național Secuiesc din Sf.
Gheorghe, unde se află expusă inscripția, în
toamna anului 2012. Chiar dacă brațele
laterale ale literei F sunt mai puțin vizibile, ele
se disting totuși la o privire atentă. Astfel, se
poate exclude posibilitatea existenţei unei ala
Latobicorum, neatestate până acum şi de un
alt document pe cuprinsul Imperiului Roman.
Identificarea unității este însă în continuare
nesigură, cele trei variante: ala I Flavia
Gaetulorum, ala Gallorum Flaviana sau ala
Flavia fiind, în opinia mea, perfect posibile. 

Este semnalat şi material tegular cu ştam-
pila cohortei I Bracaraugustanorum, care a
staţionat cel mai probabil la Breţcu, după cum
am văzut mai sus, precum şi o ştampilă a
cohortei III Gallorum123, care a staţionat la
Hoghiz124.   

12. Băile Homorod
Pe a doua terasă a pârâului Homorodul

Mare, a fost identificată o fortificație patru-
lateră cu laturile de 41x31 m și colțurile
rotunjite. Sondajele efectuate în anul 1964 au
dovedit faptul că este vorba de o fortificație
care datează din epoca romană. La aproxi-
mativ 180-200 m SV de această fortificație, a
mai fost identificată încă una, cu laturile de
24x24 m, prevăzută cu șanț de apărare,
bermă și val de pâmânt. Cercetările arheo-
logice au pus în evidența în interior existența
unei construcții de lemn, care a fost la un
moment dat incendiată. S-a propus o datare
în secolul al II-lea125.

13. Ocland
La aproximativ 5 km E-SE de centrul comu-

nei, la punctul Cetatea Hagymás, a fost
identificată o fortificație de mici dimensiuni,
20x20 m, cu șant de apărare și val de
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pământ. În interior a fost identificată o clădi-
re de lemn126.

În apropiere de Ocland, la Crăciunel (com.
Ocland) a fost un altar ridicat de Ael(ius)
Valerianus / cum Valeriano f(ilio), b(ene)-
f(iciario) co(n)s(ularis)127, ceea ce dovedește
prezența în zonă a unei statio de beneficiarii
consularis, care supraveghea drumul. 

Concluzii
În urma celor prezentate mai sus, se poate

observa că lipsa cercetărilor sistematice de
amploare în cele mai multe dintre fortificaţiile
de pe limes-ul estic a dus la cunoştinţe par-
ţiale şi aproximative. Trebuie, în primul rând,
scoasă în evidență lipsa informaţiilor de natu-
ră stratigrafică şi cronologică. Astfel, singure-
le elemente cronologice sigure sunt cele ofe-
rite de documentele epigrafice. 

Ca o observaţie generală, se poate spune
că sunt cunoscute mai multe castre şi mai
puţine trupe, aici aflându-ne evident în zona
hazardului descoperirilor. Totuși, această
realitate repune în discuție teoria favorită a
istoriografiei din România, conform căreia fie-
care trupă atestată trebuie să fi staționat cu
întreg efectivul doar într-un singur castru. De
asemenea, este la fel de nefericită şi tendința
de a atribui un castru unei anume trupe auxi-
liare numai pe baza materialului tegular.
Critici binevenite în acest sens au fost deja
formulate de F. Marcu128. Este foarte posibil
ca, în această zonă de frontieră, trupele să fi
fost împărțite în mai multe castre. Acestea ar
fi trebuit, totodată, să asigure și paza acelor
burgi sau praesidia (unele dintre acestea pot
fi identificate cu fortificațiile de mici
dimensiuni, menționate la nr. 11-13), care
trebuie să fi existat și în această zonă129. 

Din păcate, în stadiul actual al cercetării,
cunoaștem doar pentru o parte a trupelor
auxilare din Dacia Superior locul unde au
staționat, după cum reiese din tabelul anexat.

Pentru următoarele trupe nu avem
informații asupra locului unde au staționat:
ala I Augusta Ituraeorum (staționată până în
anul 124 și apoi transferată în Pannonia
Inferior), ala I Ulpia contariorum (transferată
înapoi în Pannonia Superior după anul 121),
cohors II Gallorum Pannonica, cohors V
Gallorum Dacica și cohors I Thracum sagitta-
riorum. Cele trei cohorte ar fi putut, teoretic,
să staționeze pe limes-ul estic al Daciei. Până
la descoperirea unor elemente sigure, putem
face doar anumite presupuneri, plecând de la
ordinea în care unitățile Daciei Superior sunt

trecute pe constituțiile imperiale, atunci când
criteriul numeralului nu este folosit. O încer-
care interesantă în acest sens a fost realizată,
relativ recent, de către Z. Visy pentru trupele
din Dacia Porolissensis și Dacia Superior130.
Pentru Dacia Superior, metoda nu a dus însă
la rezultate sigure, neputându-se observa o
anume tendință. 

Se pare că această linie de fortificaţii a fost
construită mai târziu, după anul 118, când
Hadrian renunță la teritoriile nord-dunărene
ale provinciei Moesia Inferior. Doar în noile
condiţii ar fi fost nevoie de o apărare a trecă-
torilor din Carpaţii Orientali dinspre interiorul
provinciei. 

În acest sens, se pot menționa diferitele
mutări de trupe de la începutul domniei lui
Hadrian. În primul rând, mutarea alei I
Bosporanorum la Cristești, făcându-se astfel
un prim pas spre constituirea limes-ului estic,
dar și aducerea alelor II Pannoniorum la
Gherla (din zona Banatului) și I Tungrorum
Frontoniana la Ilișua (din provincia Pannonia
Inferior)131. Aceste două unități ar fi putut
interveni rapid, în caz de nevoie, în zona
castrelor de la Orheiul Bistriței și Brâncove-
nești, precum și în zona domeniului imperial
de la Domnești. De asemenea, o posibilă
cheie de înţelegere a problemei ar putea fi
castrul de la Breţcu. Dacă admitem că unita-
tea care a staţionat acolo, I Hispanorum vete-
rana, a fost transferată de la Piroboridava,
indiferent dacă este vorba de Poiana sau
Barboşi, exact în momentul reformelor din
anul 118, atunci avem o dovadă clară că
avem de a face cu o reașezare a frontierei
romane pe un nou aliniament. 

Este posibil, astfel, ca această linie de
fortificații să fi fost construită din trei sensuri
diferite: dinspre zona provinciei Dacia
Porolissensis (transferul cohortei I Flavia
Ulpia Hispanorum milliaria la Odorheiul
Secuiesc), dinspre Dacia Superior (transferul
alei I Bosporanorum la Cristești; aducerea
cohortelor I Alpinorum, la Călugăreni și
Sărățeni, și VIII Raetorum la Inlăceni; poate,
mai târziu, este adusă cohorta IIII
Hispanorum tot la Inlăceni) și dinspre Dacia
Inferior (cazul cohortei I Vbiorum, atestată în
jurul anului 130 în Dacia Inferior, şi apoi în
136-138 în Dacia Superior, ar putea fi elocvent
în acest sens, prin eventuala ei mutare mai la
nord, în castrul de la Odorheiul Secuiesc;
așezarea cohortei I Hispanorum veterana la
Brețcu). 
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Lista trupelor auxiliare cunoscute şi a locului lor de staţionare
The list of the auxiliary troops and their locations

Note / References

* Comunicare susţinută cu ocazia Colocviului Ştiinţific
„Romanii şi vecinii lor de-a lungul Carpaţilor Orientali”,
desfăşurat la Sfântu Gheorghe în perioada 28-29
noiembrie 2012. Mulţumesc şi pe această cale colegilor
din proiectul UEFISCDI condus de Alexandru Popa pentru
invitaţia de a participa la această manifestare.
Mulțumesc, de asemenea, lui Dan Dana, Alexandru Popa
și Ovidiu Țentea pentru observații și sugestii.

1. Am exclus din prezentare fortificația de la
Comalău/Comolău, întrucât din punct de vedere
cronologic nu există elemente concrete de datare, şi nu
este sigur dacă va fi existat în acest punct o fortificaţie
romană. A fost presupusă existenţa unei faze târzii, prin
zidurile rotunjite ale unui turn de colţ, patrulater iniţial,
având o formă care se poate data în a doua parte a seco-
lului al III-lea, dar o datare mai târzie nu poate fi exclusă.
Situl este suprapus de o fortificaţie medievală (Gudea
1997, p. 64, nr. 41; Repertoriul arheologic al județului
Covasna, Sfântu Gheorghe, 1998, p. 119). În zona
fortificației a fost descoperită o singură ştampilă  COH
H... (IDR III/4, 314), aparţinând probabil cohortei I
Hispanorum, care a staţionat la Breţcu.

2. IDR II, 174: muros cesp[iticios] castro[ru]m
coh(ortis) I A[u]reliae Brittonum (milliariae)
Antoniniana(e) vetust(ate) dil[apsos] lapide eos
restitue[r]unt. Pentru cele două trupe atestate în
fortificația de la Bumbești, vezi Petolescu 2002, p. 91-
92, nr. 27 (cohors I Aurelia Brittonum milliaria) și p. 102,
nr. 34 (cohors IV Cypria c. R., atestată la Bumbești numai
prin material tegular, IDR II 179; ILD 93, de tipul

CIVC). Pentru cele două fortificații de la Bumbești, vezi
Tudor 1978, 268-270, nr. 7; Gudea 1997, p. 98-99, nr.
92 și Marcu 2009, p. 120, nr. 17 și p. 291, pl. 23. De
curând, IV Cypria este atestată în Moesia superior într-o
diplomă militară inedită din anul 126 (Hermann Historica.
Auktionskatalog 68, p. 75, no. 2157), ceea ce repune în
discuție lectura ștampilei CIVC.   

3. Vezi, pentru așezările rurale din această zonă,
sinteza relativ recentă a lui M. Petică (2006). 

4. AE 1967, 388 = ILD 804. La Domnești este
atestată o regio (informație Ioan Piso). Despre P. Aelius
Marius, vezi, în ultimă instanță, la Dana, Zăgreanu
2013, p. 28-32. 

5. AE 1937, 141 = IDR III/4, 248. 
6. ILD 800; Nemeti, Bărbulescu 2006-2007 = AE

2006, 1130; Piso 2008. 
7. Gudea 1997, p. 55-56, nr. 32; Marcu 2009, p.

86, nr. 8 și p. 281, nr. 13; Protase 2008.  
8. CIL III, 1627. 
9. Petolescu 2002, p. 111, nr. 44.
10. AÉ 1910, 85; Swoboda 1939, p. 14; Mócsy

1970, p. 56.
11. Swoboda 1939, p. 14; Mócsy 1970, p. 56.
12. ILS 9171 = ILD 805: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) /

Doliceno / Gaius optio / c(o)h(ortis) I Hisp(anorum) (mil-
liariae) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 

13. Protase, Zrinyi 1992 (= ILD 440-454);
Protase, Zrinyi 1994; Gudea 1997, p. 56-57, nr. 32;
Popa, Cociș, Klein, Gaiu, Man 2010, p. 106-107, 123-
124, fig. 6-9, cercetări geomagnetice, care nu au dus
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însă la rezultate relevante; Pánczél, Lenkey, Pethe,
Laczkó, 2012.

14. Protase, Zrinyi 1994, 147; Isac 2006-2007,
p. 140. 

15. Vezi observațiile prezentate de Popa, Cociș,
Klein, Gaiu, Man 2010, p. 107.

16. AE 1992, 1472 = AE 1994, 1488 = ILD 440.
17. ILD 454: ANILYR. 
18. IDR III/4, 243. 
19. ILD 440; IDR III/5, 631; IDRE I, 54. 
20. IDRE I, 132.
21. Protase 1965; planul de situație la p. 211, fig.

2; Gudea 1997, p. 57-58, nr. 33; Popa, Cociș, Klein,
Gaiu, Man 2010, 107-110, cercetări geomagnetice care
au dus la identificarea porților de V și S; de asemenea
este prezentat și un plan magnetometric, care demon-
strează că aproximativ toate clădirile interioare sunt
relativ bine păstrate, ele putând fi ușor identificate (p.
124, fig. 12). Autorii susțin că barăcile identificate în
retentura sunt specifice pentru o unitate de cavalerie (p.
109-110), ceea ce se poate dovedi a fi încă un argument
în favoare presupunerii că acest castru a fost ocupat de
cohors I Alpinorum equitata. Vezi și Man 2006, amintind
cercetările de mică amploare din anul 2004, cel mai
probabil în zona barăcilor, când au fost descoperite
materiale tegulare aparținând cohortei I Alpinorum, o
monedă, obiecte de fier și bronz, precum și ceramică.

22. Man, Cioată 2011.
23. IDR III/4, 220; Protase 1965, p. 213, fig. 4,

CPAI în tabula ansata. De curând, I. Piso și F. Marcu
(2008) au încercat să demonstreze că tipul CPAI aparține
altei unități, și anume cohors I Augusta Ituraeorum,
cunoscută printre trupele care staționau în provincia
Dacia Superior. Totuși, asemănarea mult prea mare
dintre cele două tipuri de ștampile mă fac să cred, până
la descoperirea unor dovezi mai clare, că este vorba tot
despre cohors I Alpinorum. Vezi, în același sens, Țentea
2012, p. 55. 

24. Petolescu 2002, p. 81-82, nr. 17.
25. IDR III/4, 212-213.
26. IDR III/4, 220.
27. IDR III/4, 299.
28. CIL III, 8065 = IDR III/4, 219. 
29. Gudea 1997, p. 57-58, nr. 34. 
30. IDR III/4, 213. 
31. CIL III, 7713 = 6256 = IDR III/4, 206.
32. Gudea 1997, p. 59-60, nr. 35; Popa, Cociș,

Klein, Gaiu, Man 2010, p. 110-112, 125, fig. 13-15.
33. Isac 2006-2007, p. 141-142.
34. Repertoriul arheologic al județului Harghita,

Sfântu Gheorghe, 2000, p. 65. 
35. Popa, Cociș, Klein, Gaiu, Man 2010, p. 112.
36. Petolescu 2002, p. 119-120, nr. 54. 
37. IDR III/4, 263: Imp(eratori) /[Ca]es(ari) divi

Traia[ni / P]arthici fil(io) d[i]/vi Nervae ne/poti Traiano /
Hadriano Aug(usto) / pontifici ma[xi]/mo trib(uniciae)
potes[t(atis)] / XIII co(n)s(uli) III p(atri) p(atriae)
coh(ors) / VIII Raetorum / c(ivium) R(omanorum)
eq(uitata) tor(quata).  

38. IDR III/4, 265 (Severiana Alexandriana), 267
(placă de construcţie, Antoniniana), 268 (Philippiana),
271, 272, 273, 274, 275, 277 (Gordiana), 278, 280, 281,
283, 284, 285,

39. IDR III/4, 301: C IIII HISP.
40. IDR III/3, 102; 114. 
41. Protase, Gudea, Ardevan 2008.
42. Pentru această unitate vezi Petolescu 2002, p.

119, nr. 53. 
43. RGZM 1. 
44. IDR III/4, 299. 

45. IDR III/4, 300. 
46. Petolescu 2002, p. 104-105, nr. 38. 
47. Petolescu 2002, p. 105-106, nr. 39. 
48. IDR III/4, 298. 
49. TIR L 35, p. 36; Gudea 1997, p. 103, nr. 98. 
50. Petolescu 2002, p. 65-66, nr. 5. 
51. IDR III/4, 154-157: ALE BOSPO, AL•BOSPOR,

AL BOS și ALA BOS. În zonă au fost descoperite și
ștampile de tipul ALA I B și A P B, atribuite alei I
Batavorum milliaria de la Războieni, IDR III/4, 152,
ceea ce dovedește o legătură între cele două castre.
Evident că, pe lângă asigurarea apărării mobile a limes-
ului estic, ala de la Cristești putea interveni rapid și în
zona câmpiei transilvane, dacă va fi fost nevoie.  

52. Ultima atestare în 116, CIL XVI 64. 
53. Petolescu 2002, p. 65-65, nr. 4.
54. AE 2008, 1749-1752; AE 2010, 1858. 
55. CIL III 1344 = IDR III/3, 76; IDR III/3, 107.

Un dec(urio) alae Bosporanor(um) este atestat la
Germisara, CIL III 7888 = IDR III/3, 246.  

56. AE 1967, 402 = IDR III/4, 135.  
57. TIR L 35, p. 54-55; Gudea 1997, p. 60-61, nr.

36; Zăgreanu, Nyárády 2011.
58. Repertoriul arheologic al județului Harghita,

Sfântu Gheorghe, 2000, p. 169-170. 
59. IDR III/4, 262: CIVB; Zăgreanu, Nyárády

2011, p. 225. Totuși atestarea nu este sigură. 
60. IDR III/4, 130 (descoperită la Târnăveni, doar

CIV) și 132. 
61. Matei-Popescu 2010, p. 235-236, nr. 42.
62. Petolescu 2002, p. 124-125, nr. 61. 
63. Eck, MacDonald, Pangerl 2001, p. 40:

„Denkbar ist jedoch auch eine Verschiebung der Grenzen
zwischen Dacia inferior und superior einschließ der dort
stationerten Truppen, wenn die cohors Vbiorum vom
Beginn ihrer Zugehörigkeit zu Dakien im Lager von
Odorheiul Secuiesc stationiert wurde, das später im
Osten von Dacia superior lag”. 

64. Russu 1964, p. 190-192, nr. 7, fig. 7 (foto și
desen); IDR III/4, 138. 

65. Petolescu 2002, p. 65-66, nr. 5. 
66. Matei-Popescu 2010, p. 235-236, nr. 42 și p.

310-313, tabelele cu diplomele militare ale provinciei
Moesia inferior până la începutul domniei lui Hadrian;
RMD V 374 (Eck, MacDonald, Pangerl 2001, p. 38-
42, nr. 3).

67. ILD 437. 
68. CIL III 8079 = IDR III/4, 261 (desen). 
69. IDR III/4, 319, vezi mai jos. 
70. IDR III/4, 244: T. AVITI / GERMANI. Cel mai

probabil, având în vedere lectura piesei de la Olteni,
semnul din fața lui Avitus este semnul pentru centuria,
lectura fiind astfel: 7(centuri) Aviti / Germani. Cei doi au
servit în cohors III Gallorum, care a staționat la Hoghiz. 

71. Gudea 1982. 
72. TIR L 35, p. 67; Gudea 1997, p. 61, nr. 37.   
73. Repertoriul arheologic al județului Harghita,

Sfântu Gheorghe, 2000, p. 137. 
74. AE 1944, 46 = IDR III/4, 254. 
75. IDR II 168; Tudor 1978, 292-294, nr. 36. 
76. Petolescu 2002, p. 134-135, nr. 69-70. 
77. AE 1975, 723 = IDR III/4, 259. 
78. IDR III/4, 248; Repertoriul arheologic al jude-

țului Harghita, Sfântu Gheorghe, 2000, p. 137, desco-
perirea s-a făcut la 1,5 km de sat, în locul numit Fântâna
Sărată. 

79. TIR L 35, p. 55; Székely 2012, p. 142-149;
Gudea 1997, p. 61-62, nr. 38.   

80. Repertoriul arheologic al județului Covasna,
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85. Székely 2012, p. 136-137, nr. 4. 
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Ștampilele identificate pe materialele
ceramice de construcție constituie încă obiec-
tul unor interpretări contradictorii referitoare
la semnificația atestării lor în diferite situri.
Distribuția acestora în teritoriu generează
abordări teoretice diferite privitoare la locul
de producere sau la momentul în care
materialul de construcție pe care au fost apli-
cate a circulat, atât în epoca romană, cât mai
ales în epoca medievală și modernă.

În privința chestiunilor de statut juridic,
anume raportul dintre proprietarii carierelor
de extragere a lutului și producătorii
materialului de construcție și a modului în
care sunt reprezentate acestea epigrafic1,

identificarea ştampilelor unei unități militare
într-un anumit sit nu este un argument
suficient pentru atestarea prezenței acestora
în arealul respectiv. Trebuie avute în vedere în
acest sens şi simple transporturi de materiale
ceramice de construcție marcate cu ştampile-
le unor trupe legionare sau auxiliare, care au
o relevanţă diferită în interpretarea deplasării
acestor trupe. Acest fapt se datorează atât
semnificaţiei atestării acestui tip de artefact în
anumite situri, cât şi condiţiilor de descoperire.
Discuţiile privind locul de producere şi circula-
ţia acestora trebuie să ţină seama în fiecare
caz de mai multe posibilităţi2.

Figlinae din Dacia*

Cuvinte cheie: Stampile tegulare, figlinae, cuptoare pentru ars ceramică, materiale de con-
strucţie din ceramică, Armata Romană

Key words: Brick stamps, brick kilns, figlinae, ceramic construction materials, Roman Army

Figlinae from Dacia

ABSTRACT
The brick stamps identified on the ceramic construction materials are still the subject to contradictory interpretation

regarding the significance of their pertaining to different sites. Their distribution determines different theoretical approa-
ches regarding their production site or the period of time when the construction material on which they were stamped
circulated in Roman period as well as later on in medieval and modern periods. 

The identification of brick stamps belonging to a military unit in a certain site is not a sufficient argument to attest the
presence of the unit in that certain area. We must take into consideration mere transports of ceramic construction mate-
rials with the stamps of different legionary and auxiliary units, which hold a different significance in the movement of the
unitss. This is determined both by the significance of attesting this type of artifact in a certain site as well as the condi-
tions in which it was discovered. The debates regarding the production site and the circulation of stamped bricks need to
take into consideration several criteria for each archaeological context. The analysis of brick stamps with the name of legio
XIII Gemina found in two roman buildings excavated at Roșia Montană gave us the opportunity to resume a former plu-
ridisciplinary research theme, which requires in the future a more systematical approach on a greater scale.

One of the most frequent desiderates underlined by these debates was the archaeological identification of figlinae. 
The present study intends to analyze the archaeological data resulting from the identification of the ceramic produc-

tion centers as well as their significance.
The production centers of ceramic construction materials from Dacia are known due to several archeological disco-

veries. The archaeologically attested figlinae are fewer and less representative compared with the variety of ceramic con-
struction materials found in Dacia. A deeper analysis of the archaeological discoveries of the ceramic production sites
narrows down even more the perspective of this subject.

The largest centers of ceramic production, like the ones from Micia or Romula, were producing both pottery as well
as ceramic construction materials in different kilns, each adapted to the different characteristics of the finished goods.
The production center from Hobița (near Colonia Dacica Sarmisegetuza), is a private figlinae with a considerable pro-
duction capacity. The kiln discovered at Gornea cannot be classified as it remains almost unknown. The kiln from Orheiul
Bistriței represents most probably an improvisation as it is built of river stones and clay.

The conclusions of our analysis emphasize the decreased significance of the discovery of centers for the production
of ceramic construction materials, given that the mineral study of the stamped material is not done on representative
samples of their territorial distribution.
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Studiul materialului tegular al legiunii XIII
Gemina descoperit la Alburnus Maior a fost
aprofundat prin analiza mineralogică a tuturor
materialelor ștampilate amintite, la care s-au
adăugat tipurile similare de la Apulum3.
Datele acestui studiu pilot însă trebuie coro-
borate cu rezultatele unor analize efectuate
pe o scară mult mai extinsă.

unul dintre dezideratele frecvent invocate
în aceste discuții a fost identificarea arheolo-
gică a unor figlinae.

Acest studiu își propune să analizeze toc-
mai datele provenite în urma identificării
acestor centre, precum și relevanța acestora.

Centrele de producție a materialelor de
construcție din ceramică din Dacia sunt
cunoscute în Dacia datorită câtorva descope-
riri. Figlinae atestate arheologic sunt puține și
deloc reprezentative, în comparație cu varieta-
tea materialelor ceramice de construcție des-
coperite în Dacia. O analiză mai amănunțită a
descoperirilor arheologice a instalațiilor de
producție ceramică îngustează chiar mai mult
perspectiva asupra acestei problematici.

Atelierele descoperite până în prezent
Cercetările realizate în urmă cu aproape o

jumătate de deceniu, la Micia, au condus la
descoperirea unui grup de 5 cuptoare de ars
vase și materiale de construcţie din lut, situat
în limita nord-estică a aşezării civile, în proxi-
mitatea uneia dintre necropole4. Amplasarea
cuptoarelor pe terasa Mureşului a ținut seama
de lutul abundent care exista aici, extrem de
valoros pentru producţia acestor tipuri de
materiale (pl. I/2).

În discuția noastră intră cuptorul 1, de
formă dreptunghiulară (4,4 x 4 m). Desco-
perirea acestuia s-a datorat lucrărilor de
construcție a termocentralei Deva-Mintia,
ulterior cercetarea fiind extinsă. Camera de
foc a fost construită din cărămidă nearsă,
având ca liant lutul, fiind săpată în malul tera-
sei râului. Aceasta a fost traversată de un
canal central (5,2 x 1 x 1 m), din care se des-
prind câte şapte canale secundare. Canalul
principal a reprezentat structura de susținere
a arcelor de boltă care susţin camera de
ardere. 

Funcționalitatea acestui cuptor a fost
dedusă doar prin apelul la analogiile de la
Hobița, deoarece autorii cercetărilor sublinia-
ză faptul că nu au fost identificate artefacte
produse în acest cuptor. Nu a fost identificat
material ștampilat.

Romula. În cursul cercetărilor arheologice

desfăşurate în anul 1968, la „circa 100 m
nord-est de poarta de nord-vest a cetăţii”, au
fost descoperite două cuptoare de ars
materiale de construcții5. Cuptorul 1, de
formă rectangulară (4,12 m x 3,75 m)6, avea
camera de ardere îngropată și pereţii căptu-
şiţi cu un strat de lutuială. Camera de foc este
împărţită pe jumătate de un perete central
format din pământ cruțat la construirea
cuptorului și care formează două canale prin-
cipale. Cuptorul 2 este, la fel ca precedentul,
de formă rectangulară, cu colţurile rotunjite,
(3,5 x 3m)7. Gura cuptorului este lungă de 1
m şi largă de 0,75 m, acoperită cu un tavan
boltit şi formează un canal. Spre deosebire de
primul, cuptorul acesta are doar un canal
median din care se desprind, pe ambele părţi,
câte cinci canale secundare, despărţite de
patru pereți. Acestea erau legate unele de
altele printr-o serie de arce de boltă din cără-
midă, care s-au păstrat doar fragmentar.
Singurul element de datare oferit este desco-
perirea unei monede de la Alexander Severus,
identificată într-un complex ulterior cuptorului
2. Autorii săpăturii notează și posibila
existență a unui al treilea cuptor, dar nu oferă
dovezi arheologice în acest sens8. Nu au fost
identificate materiale ștampilate.

la Gornea a fost descoperit un cuptor de
ars materiale de construcţie de formă rectan-
gulară (4,8 x 3,7m), amplasat pe malul
Dunării. Semnalarea sa a fost realizată doar
printr-o scurtă descriere dintr-o notă de sub-
sol. Datarea acestuia a fost realizată în
conexiune cu funcționarea fortificației ridicate
la finele secolului III d.H. Nu a fost amintită
existența unei ștampile9.

la Drobeta, Pamfil Polonic a realizat dese-
nele a două astfel de instalații, care sunt,
foarte probabil, cuptoare destinate coacerii
materialului ceramic de construcție. Se
cunoaște doar faptul că acesta a executat
unele săpături în castru și în zona piciorului
podului în anul 1896, dar instalațiile respecti-
ve puteau să fie vizibile la suprafață în alte
locuri. este puțin probabil ca ele să fi fost
amplasate într-un loc central al orașului, unde
Polonic a realizat intervențiile sale10.

Din băile de la Drobeta, provine o cărămidă
cu un graffito aparținând unui soldat, Aurelius
Mercurius milis c(ohor)tis I sagitt(ariorum), in
figlinis magister11.

la Cristești, în cadrul cercetărilor efectua-
te în timpul anului 1928, la aprox. 1 km sud-
est de castrul distrus de erodările râului
Mureș, au fost descoperite 5 cuptoare şi urme
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sporadice ale unui atelier destinat producției
de veselă din ceramică. Descrierea cuptoare-
lor provine din „darea de samă” aparținând lui
A. Filimon12. În 1972, A. Zrinyi a descoperit
un nou cuptor rectangular destinat producției
de vase din ceramică13.

Cu ocazia unor cercetări arheologice pre-
ventive, din anul 2007, a fost descoperit, în
același loc, un cuptor de ars materiale de
construcții (pl. II/3)14. Cuptorul era dreptun-
ghiular (2,80 x 2,70 m), fiind prevăzut cu un
praefurnium (1,40 x 1,80m), din care conti-
nua un canal central prin care circula aerul
cald. Tipologic, cuptorul este asemănător cu
cele descoperite anterior la Hobița sau la
Micia.

Materialul descoperit în cuptor este format
din țigle și olane. Țiglele sunt marcate cu
ștampila AlA I BOSP – ala(e) I Bosp(horano-
rum) (pl. II/1, 2)15.

la Orheiul Bistriţei, în punctul „Dealul
Pietros”, situat în proximitatea castrului, între
anii 1957-1960, a fost cercetat un cuptor de
ars cărămizi atipic în privința tehnicii de
construcție16. Acesta avea formă semicircu-
lară, fiind săpat în terasa văii Budacului, la
600 m spre nord-est de castrul roman.
Particularitatea acestuia a fost construirea sa
într-o manieră relativ rudimentară, din pietre
de râu legate cu lut. Cuptorul, ai cărui pereți
au fost păstrați pe o înălțime de 120 cm, a
fost parțial îngropat, neavând o fundaţie pro-
priu-zisă17. Cele două încăperi ale camerei de
foc erau legate între ele cu două şiruri de
arcade din cărămidă, dintre care s-au păstrat
şapte asize. Grătarul se sprijinea pe arcade
fixate pe pereţii laterali şi pe cel median.
Dimensiunile camerei de ardere sunt 3 x 2,8
m, iar grosimea pereților de circa 30–40 cm18.

Cuptorul de la Orheiul Bistriței este, cel mai
probabil, o improvizație sau o instalație pen-
tru arderea rocilor de calcar, pentru obținerea
varului. Construcția sa din piatră de râu,
material impropriu pentru instalații de tip
cuptor, dar și labilitatea structurii, dau impre-
sia unui caracter temporar al atelierului19.

Materialul arheologic descoperit în interio-
rul cuptorului este format din ţigle, olane şi o
mare cantitate de cărămizi arse parțial, fără
ca vreun exemplar să fi fost ştampilat. Autorii
publicației erau de părere că, din punct de
vedere tipologic, cărămizile descoperite aici
au fost identice cu cele din interiorul castrului
de la Orhei, de unde provin ștampile CHIS∞
- c(ohortis) I H(ispanorum) (milliariae) 20. Din
datele prezentate, legătura dintre funcțio-

narea acestui cuptor și trupa amintită este
doar o probabilitate.

la Hobița, comuna Sarmizegetusa, în
punctul numit „Dealul Sucionilor”, în anul
1943 a fost descoperit un cuptor de ars mate-
riale de construcţie (pl. II/5, 7)21. 

Cuptorul (4 x 3,8 m) avea forma rectangu-
lară, camera de ardere având un canal
median, din care se desprindeau, de-o parte
și de alta, șapte canale mai scurte. Canalul
median susținea o arcadă din cărămidă,
deasupra căreia era amplasată o placă cu 21
de perforații. 

Destinația cuptorului este atribuită pe baza
materialului descoperit în contextul acestuia:
țigle și olane. Ștampilele tegulare descoperite
sunt de un singur tip, M SeR DONAT (pl.
II/5), și se referă la un officiantor civil. Întru-
cât la Sarmizegetusa nu a fost atestat nici un
personaj Servius, prin analogie cu alte cazuri,
Ioan Piso a propus lectura M(anii) Ser(?vilii)
Donati. Identificarea acestui tip de ștampilă în
contexte arheologice databile în prima jumă-
tate a secolului II d.H. din praetorium procu-
ratoris asigură datarea producerii materialului
de construcție ștampilat de la Hobița22. 

Cu excepția ștampilelor pe(dites) s(ingu-
ares) și a producției militare de cărămizi,
databile în timpul lui Traian - legio IIII Flavia
Felix, ștampilele descoperite la Sarmizege-
tusa indică, începând cu prima jumătate a
secolului II d.H., o producție privată23.

* * *

Centrele de la Micia, Cristești, Romula, pro-
duceau atât vase ceramice cât și materiale de
construcție, dar în instalații de ardere diferite,
fiecare adaptate caracteristicilor produsului
finit. 

la Hobița24 avem de-a face cu un centru
privat, cu capacitate mare de producție.
Punctul semnalat la Gornea nu poate face
obiectul nici unei clasificări, deoarece nu se
știe aproape nimic despre contextul arheolo-
gic al acestuia. Cuptorul de la Orheiul
Bistriței25 este, cel mai probabil, o
improvizație sau o instalație pentru arderea
rocilor de calcar pentru obținerea varului.

Rezultatele acestei scurte treceri în revistă
a datelor pe care le deținem despre figlinae în
Dacia nu sunt în măsură să ofere o
perspectivă mai nuanțată asupra studiului
materialului ceramic de construcție ștampilat.
Concluziile evaluării noastre arată relevanța
scăzută a descoperirilor de centre de
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producție a materialelor ceramice de
construcție, în condițiile în care studiul
mineralogic al ștampilelor aplicate pe

materialul ceramic de construcție nu este
realizat pe eșantioane reprezentative ca
distribuție spațială.
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Figlinae din Dacia

Planşa 1 / Plate 1
1. Dispunerea descoperirilor de cuptoare pentru ars materiale de construcţii ceramice în provincia Dacia; 2. Grupul de

cuptoare de ars ceramică descoperit la Micia / 
1. layout of the discoveries of tile and bricks kilns in Roman Dacia; 2. The group of kilns discovered at Micia.

1

2
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OVIDIu ȚeNTeA, AleXANDRu RAȚIu

Planşa 2 / Plate 2
1-2. Ştampile descoperite la Cristeşti (după Man, Cioată, Crişan 2010); 3-4. Cuptorul de ars materiale de construcţii
descoperit la Cristeşti (după Man, Cioată, Crişan 2010); 5. Ştampilă tegulară descoperită la Hobiţa (redesenat după

Floca 1945); 6-7. Imagini cu cuptorul de la Hobiţa (după Floca 1945) /
1-2. Seals found at Cristeşti (after Man, Cioată, Crişan 2010); 3-4. The kiln discovered in Cristeşti (after Man,

Cioată, Crişan 2010); 5. Tegular Stamp discovered in Hobiţa (redrawn after Floca 1945); 
6-7. Images of the Hobiţa kiln (after Floca 1945).
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ANGVSTIA 17-18, 2014, Studii şi cercetări de Arheologie, pag. 223-234

În depozitele Muzeului Național Secuiesc
(MNS) din Sfântu Gheorghe, se păstrează o
serie de tuburi ceramice din cadrul unor
conducte de aducțiune de epocă romană, ce
provin de pe teritoriul județului Covasna.
Multe dintre ele sunt din castre și așezări de
epocă romană din zonă: Brețcu, Baraolt,
Comalău. Un lot însemnat dintre acestea au
fost descoperite în localitatea Măgheruș,
intrând într-un interval de timp mai
îndelungat în colecțiile MNS, începând cu mij-
locul sec. al XIX-lea. 

Deşi numărul pieselor descoperite era mai
mare, am ales pentru studiu un lot de 33 de

tuburi ceramice, pe care am reușit să le regă-
sesc în depozitul muzeului. În cazul acestor
tuburi, criteriile de selecţie au fost forma,
dimensiunile, tipurile de ardere și locul de
descoperire. Primele dificultăți au apărut în
momentul încercării de a identifica clar locul
de descoperire, în sensul că un număr destul
de mare de piese nu erau trecute în registre-
le de inventar cu astfel de detalii. Majoritatea
tuburilor prezintă un număr de inventar
comun şi același loc de descoperire, însă o
parte provin dintr-o serie de donații sau des-
coperiri întămplătoare, iar locul de descoperi-
re este unul ipotetic. 

O conductă romană din localitatea Măgheruș 
(jud. Covasna)

Cuvinte cheie: Dacia romană, aprovizionare cu apă, tub ceramic
Key words: Roman Dacia, water supply, ceramic tube

A Roman ceramic tube from Măgheruș (jud. Covasna) 

ABSTRACT
In the deposits of Székely National Museum (MNS) of Sfântu Gheorghe, are kept a series of ceramic adduction pipes

within Roman time, that come from Covasna county. A great number of them were discovered in the Măgheruş village,
entering in a longer period in MNS collections, even  since the middle of the 19th century. Most tubes have a common
number of inventories and the same place of discovery, but some come from donations or accidental discoveries, and
the place of discovery is hypothetical. In total, from the area, were recovered about 40 such tubes, as bibliographycal
sources mention, but we were able to identify only 33 of them.

Most of the Măgheruş tubes seem to be quite uniform, probably from the same ceramic workshop, produced con-
temporary. We were able to detect about three types: type I - simple tubes (Pl. V, type I) = 19 pieces; type II - ribbed
decorated tubes (Pl. V, type II) = 8 pieces; type III - bell shaped tube (Pl. V, type III) = 6 pieces. For type I and type
II, the dimensions are approximately identical, differing only that ribbed decoration present for the second type. Thus,
the length of the tubes is between 36-39 cm, the sleeve around 4 cm, the maximum diameter is not more than 10 cm,
and the sleeve of it, 4.7 cm. Analogies for these two types come from Apulum and Sarmisegetuza. Type III is one of a
bell-shape alike  and dimensions about 48 cm in length, maximum diameter of 15 cm, 6 cm length of the sleeve, its
diameter 15 cm. At one of these tubes appear on his body traces of mortar, which is used to protect them against
pressure shocks. Analogies for such tubes we have from Potaissa Roman camp, but there are several tubes in the MNS
deposits analogous to them, which come from the Roman camp of Breţcu, but are unpublished. We cannot exclude their
origin from the same ceramic workshop kilns.

From the information we have stored, we could outline two main points from where most of the ceramic tubes came
from. From the Mátéskut fountain area are approximately 12 pieces, and from the former country road 18 pieces. At an
estimate account, these ceramic tubes, in the idea that all are whole, sums about 12 m of pipe.

Archaeological information on the existence of a Roman settlement in the area are highly poor. It looks like in 1885
were recovered some pottery fragments, but the only evidence came from a place called "Red Tower" (Verestorony),
where it seems they have found many Roman bricks and pottery. Also in the area were discovered on the Măgheruş hill,
two Roman gold coins of emperors Nero and Domitian, now unfortunately missing.

Despite repeated personal field investigations made in the area, I could not detect traces of a settlement belonging
to the Roman era. Very likely, intensive researches could clarify the issue, on this section of this Roman pipe. We can-
not exclude the existence of a villa rustica at the end of the pipeline. The long distance from the Roman camp at
Boroșneul Mare and the fortification from Comalău exclude their belonging to the system of their water supply.

Radu ZĂGREANU
Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, Bistriţa

raduzagreanu@gmail.com
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Primele semnalări privind descoperirea în
zonă a unor astfel de piese apare la Orbán
Balázs care menționează găsirea unor tuburi
ceramice1. Orbán preciza că nu departe de
locul numit Verestorony, au fost găsite con-
ducte pentru aprovizionarea cu apă în număr
mare, ce coborau spre o așezare romană (apa
fiind adusă din dealul din apropiere). Aceste
conducte coboară doar pe partea stângă a
râului, unde autorul plasează și existența
presupusei așezări romane. 

În 1891, se menționează descoperirea unui
tub ceramic ce a fost achiziționat în anul 1883
de către muzeul de la Sfântu Gheorghe2.
Următoarea informație apare la 1885, când în
colecția muzeului este înregistrat un tub
ceramic achiziționat de la Măgheruş, desco-
perit în grădina lui Gál György3, foarte
probabil aceeași piesă. 

În anul 1908, când colectivul muzeului
făcea cercetări la castrul de la Comalău, îi
sunt semnalate și aduse câteva exemplare ale
acestor conducte romane de către localnici.
Directorului muzeului de atunci, V. Csutak,
întreprinde o descindere în zonă, în data de
2-3 noiembrie 1908, când reușește să
identifice două porțiuni separate ale traseului
unei conducte de epocă romană4. Cele două
puncte unde acesta recuperează prin săpătu-
ră tuburile ceramice sunt fântâna Mátéskut
(Pl. I, fig. 2) și zona unde vechiul drum de
colină spre sat intersecta conducta (Pl. I, fig.
2). Din primul punct sunt colectate 6 tuburi
întregi și 4 sparte, iar din cel de al doilea 15
piese întregi și 7 sparte. Csutak preciza că nu
a reușit să finalizeze cercetările și că
intenționează să revină anul următor, lucru
care din cunoștințele noastre actuale se pare
că nu s-a mai întâmplat. Dintr-o greșeală de
traducere, bibliografia ulterioară în limba
română transmite informația conform căreia
ar fi vorba de două trasee distincte ale con-
ductei, însă după reluarea bibliografiei
maghiare a epocii și a unei cercetări de teren,
am constatat că de fapt este vorba de un
singur traseu al uneia și aceleiași conducte5.
Ulerior, în anul 1910, în colecția muzeului mai
apar încă o serie de tuburi din zonă, găsite și
donate de elevul Pál Fodor, dintre care una
întreagă și 10 fragmentare. ele au fost găsite
în punctul Mátéskut, pe latura dreaptă a dru-
mului ce coboară spre sat. În anul 1924, în
urma unei alte donații, un alt tub ceramic
este recuperat de muzeu, foarte probabil
acesta provenind din curtea casei preotului
paroh6. Tot de la Mátéskut, în anul 1946, un

ultim tub ceramic este colectat de către
arheologul Z. Székely7.

Sursele bibliografice ulterioare nu fac decât
să reia informațiile lui Csutak sau Székely. În
cele două cataloage de expoziție din anii
1969, la Köln - Römer in Rumänien și 1970,
la Roma - Civiltà romana in Romania, sunt
menționate două piese de la Măgheruș, fără
un număr de inventar, având dimensiunile de
27 cm lungime și diametrul maxim de 5 cm8.
Printre tuburile analizate de noi nu am întâl-
nit piese care să corespundă celor amintite
mai sus. Credem că este vorba despre piesele
aflate în expoziția de bază a MNS, dar care au
fost măsurate superficial, foarte probabil fiind
reluate în studiul nostru. Nefiind siguri de
care dintre acestea ar fi vorba, am ezitat a le
cataloga, trecându-le inedite pe toate care le-
am studiat. În total, din zonă au fost recupe-
rate conform surselor bibliografice circa 409

de astfel de tuburi, din care am reușit să
identific 33 de piese. 

Catalogul descoperirilor:
1. Tub ceramic (Pl. II, nr. 1) păstrat

integral, ciobit doar puțin în zona manșonului;
pastă roșiatică; nr. Inv. 2272; l – 36,5 cm, l
manșonului – 3,8 cm, d max – 9 cm, d
manșonului – 4,7 cm, grosime - 1,1 cm; loc
de descoperire Măgheruș, anul 1909, săpă-
tură Csutak Vilmos, lângă drumul comunal. 

2. Tub ceramic (Pl. II, nr. 2) păstrat
integral, ciobit doar puțin la capătul
manșonului; pastă de culoare roșiatică; nr.
Inv. 2272; l – 35, 5 cm, l manșonului – 3,9 cm
d max – 8,8 cm, d manșonului – 3,8 cm, gro-
sime - 1,3 cm; loc de descoperire Măgheruș,
anul 1909, săpătură Csutak Vilmos, lângă
drumul comunal. 

3. Tub ceramic (Pl. II, nr. 3) păstrat
aproape integral, lipsește aproximativ
jumătate din zona manșonului; pastă de
culoare brun-roșcat; nr. Inv. 2272; l – 36, 5
cm, l manșonului păstrată – 2,8 cm, d maxim
– 9 cm, grosime - 1,1 cm, d manșonului apro-
ximativ – 4,5 cm; loc de descoperire
Măgheruș, anul 1909, săpătură Csutak
Vilmos, lângă drumul comunal. 

4. Tub ceramic (Pl. II, nr. 4) păstrat ¾
din întreg, deteriorat; pastă roșiatică; prezin-
tă decor cu striuri paralele; nr. Inv. 2273; l
păstrată – 26 cm, d max – 9,5 cm, grosime -
1,4 cm; loc de descoperire Măgheruș, anul
1909, săpătură Csutak Vilmos, lângă drumul
comunal. 

5. Tub ceramic (Pl. II, nr. 1) păstrat inte-
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gral, foarte bine conservat; pastă roșiatică;
nr. Inv. 2272;  l – 32 cm, l manșonului – 4 cm,
d max – 8,8 cm, d manșonului – 4,5 cm, gro-
sime - 1,3 cm; loc de descoperire Măgheruș,
anul 1909, săpătură Csutak Vilmos, lângă
drumul comunal. 

6. Tub ceramic (Pl. II, nr. 6) păstrat inte-
gral, bine conservat, deteriorat la nivelul
diametrului maxim; pastă roșiatică; nr. Inv.
2272; l – 35,2 cm, l manșonului – 3,8 cm, d
max – 8,8 cm, d manșon – 4 cm, grosime 1,3
cm; loc de descoperire Măgheruș, anul 1909,
săpătură Csutak Vilmos, lângă drumul comu-
nal. 

7. Tub ceramic (Pl. II, nr. 7) păstrat inte-
gral, bine conservat, deteriorat la capătul
manșonului; pastă brun-deschis; nr. Inv.
2272; l – 38,4 cm, l manșonului – 3,9 cm, d
max – 10 cm, d manșonului – 4,8 cm, grosi-
me -  1,3 cm; loc de descoperire Măgheruș,
anul 1909, săpătură Csutak Vilmos, lângă
drumul comunal. 

8. Tub ceramic (Pl. II, nr. 8) păstrat
aproape integral, deteriorat la nivelul diame-
trului maxim; pastă gălbuie; nr. Inv. 3047; l –
38,4 cm, l manșonului – 4,2 cm, d manșon –
4,8 cm, grosime - 1,3 cm; loc de descoperire
Măgheruș, zona Mátéskut, anul 1910, donație. 

9. Tub ceramic (Pl. III, nr. 9) păstrat
aproape integral, deteriorat, lipsește
manșonul; pastă gălbui-cărămizie, prezintă
decor cu striuri paralele; nr. Inv. 2273; l – 37,2
cm, d maxim – 9,8 cm, grosime - 1,2 cm; loc
de descoperire Măgheruș, anul 1909, săpătură
Csutak Vilmos, lângă drumul comunal.

10. Tub ceramic (Pl. III, nr. 10) păstrat
aproape integral, ciobit în zona manșonului;
pastă gălbui-cărămizie, prezintă urme de
mortar în zona manșonului; nr. Inv. 2273; l –
36,5 cm, l manșonului – 2,2 cm, d maxim –
10,1 cm, d manșonului – 5,1 cm, grosime -
1,3 cm; loc de descoperire Măgheruș, anul
1909, săpătură Csutak Vilmos, lângă drumul
comunal.

11. Tub ceramic (Pl. III, nr. 11) păstrat
integral, ciobit la capătul manșonului; pastă
gălbui-cărămizie; nr. Inv. 2272; l – 39,3 cm, l
manșonului – 4,3 cm, d. max – 9,6 cm, d
manșonului – 4,4 cm, grosime - 1,2 cm; loc
de descoperire Măgheruș, anul 1909, săpătu-
ră Csutak Vilmos, lângă drumul comunal.

12. Tub ceramic (Pl. III, nr. 12) păstrat
integral, stare de conservare foarte bună;
pastă roșiatică; nr. Inv. 2272; l – 35,4 cm, l
manșonului – 3,8 cm, d max – 9,3 cm, d
manșonului  – 4,4 cm, grosime - 1,2 cm; loc

de descoperire Măgheruș, anul 1909, săpătu-
ră Csutak Vilmos, lângă drumul comunal.

13. Tub ceramic (Pl. III, nr. 13) păstrat
integral, stare de conservare foarte bună;
pastă roșiatică, prezintă decor cu striuri para-
lele; nr. Inv. 2274; l – 35,7 cm, l manșonului
– 4,2 cm, d max – 9,1 cm, d manșonului – 4,7
cm, grosime - 1,4 cm; loc de descoperire
Măgheruș, anul 1909, săpătură Csutak
Vilmos, fântâna Mátéskut.

14. Tub ceramic (Pl. III, nr. 14) păstrat
integral, stare de conservare foarte bună;
pastă roșiatică; nr. Inv. 2272; l – 35,7 cm, l
manșonului – 3,2 cm, d max – 9,2 cm,
grosime - 1,4 cm, d manșonului – 4,7 cm; loc
de descoperire Măgheruș, anul 1909, săpătu-
ră Csutak Vilmos, lângă drumul comunal.

15. Tub ceramic (Pl. III, nr. 15) păstrat
integral, stare de conservare foarte bună;
pastă roșiatică; nr. Inv. 2272; l – 35,7 cm, l
manșonului – 4,9 cm, d maxim – 9,1 cm, d
manșonului – 4,7 cm, grosime - 1,2 cm; loc
de descoperire Măgheruș, anul 1909, săpătu-
ră Csutak Vilmos, lângă drumul comunal.

16. Tub ceramic (Pl. III, nr. 16) păstrat
¾ din întreg, deteriorat, îi lipsește diametrul
maxim; pastă roșiatică; prezintă decor cu
striuri paralele; nr. Inv. 2273; l păstrată – 25
cm, l manșonului – 4,4 cm, grosime - 1,4 cm,
d manșonului – 4,2 cm; loc de descoperire
Măgheruș, anul 1909, săpătură Csutak
Vilmos, lângă drumul comunal. 

17. Tub ceramic (Pl. III, nr. 17) păstrat
pe jumătate, deteriorat; pastă roșiatică; nr.
Inv. 2273; l păstrată – 20 cm, d maxim – 9
cm, grosime - 1,1 cm; loc de descoperire
Măgheruș, anul 1909, săpătură Csutak
Vilmos, lângă drumul comunal. 

18. Tub ceramic (Pl. II, nr. 6) păstrat 1/3
din întreg, deteriorat la ambele capete; pastă
brună-cărămizie; prezintă decor cu striuri
paralele; nr. Inv. 2273 (? greu lizibil); l păs-
trată – 17 cm, grosime - 1,4 cm, d
manșonului – 4 cm; loc de descoperire
Măgheruș, anul 1909, săpătură Csutak
Vilmos, lângă drumul comunal.

19. Tub ceramic (Pl. III, nr. 19) păstrat
circa jumătate, lipsește diametrul maxim;
pastă roșiatică; nr. Inv. 3047; l păstrată – 21
cm, l manșonului – 4,2 cm, grosime - 1,3 cm,
d manșonului – 5,2 cm; loc de descoperire
Măgheruș, zona Mátéskut, anul 1910,
donație. 

20. Tub ceramic (Pl. IV, nr. 20) păstrat ¼
din zona diametrului maxim, deteriorat, păs-
trează urme de lovire, probabil din momentul
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descoperirii; pastă roșiatică; nr. Inv. 2273; l
păstrată – 16,7 cm, d maxim –10,6 cm, gro-
sime - 1,2 cm; loc de descoperire Măgheruș,
anul 1909, săpătură Csutak Vilmos, lângă
drumul comunal.

21. Tub ceramic (Pl. IV, nr. 20) păstrat ¼
din zona manșonului, deteriorat; pastă
roșiatică; nr. Inv. 2273; l păstrată – 17,5 cm,
l manșonului păstrată – 1,8 cm, grosime - 1,2
cm, d manșonului – 3 cm; loc de descoperire
Măgheruș, anul 1909, săpătură Csutak
Vilmos, lângă drumul comunal. 

22. Tub ceramic (Pl. IV, nr. 22) păstrat ¼
din zona diametrului maxim, deteriorat, decor
cu striuri paralele; pastă roșiatică; nr. Inv.
2275; l păstrată – 13,8 cm, d maxim – 9,8
cm, grosime - 1,3 cm; loc de descoperire
Măgheruș, zona Mátéskut, anul 1909, săpătu-
ră Csutak Vilmos. 

23. Tub ceramic (Pl. IV, nr. 23) păstrat
puțin din zona manșon, deteriorat, spart în
două; pastă roșiatică; nr. Inv. 2274; l păstrată
– 11,4 cm, l manșonului – 4,3 cm, grosime -
1,3 cm, d manșonului – 4,6 cm; loc de
descoperire Măgheruș, zona Mátéskut, anul
1909, săpătură Csutak Vilmos. 

24. Tub ceramic (Pl. IV, nr. 24) păstrat
circa jumătate, lipsește zona diametrului
maxim; pastă roșiatică; nr. Inv. 3047; l
păstrată –19,7 cm, l manșonului – 3,9 cm,
grosime - 1,3 cm, d manșonului – 4,1 cm; loc
de descoperire Măgheruș, zona Mátéskut,
anul 1910, donație. 

25. Tub ceramic (Pl. IV, nr. 25) păstrat
puțin din zona manșonului, lipsește diametrul
maxim; pastă roșiatică; nr. Inv. 3047; l
păstrată – 11,9 cm, l manșonului – 5 cm,
grosime - 1,3 cm, d manșonului – 4,7 cm; loc
de descoperire Măgheruș, zona Mátéskut,
anul 1910, donație. 

26. Tub ceramic (Pl. IV, nr. 26) păstrat
circa jumătate, lipsește zona manșonului;
pastă brună; decor cu striuri paralele; nr. Inv.
2275; l păstrată – 19,7 cm, d maxim – 9,5
cm, grosime - 1,5 cm; loc de descoperire
Măgheruș, zona Mátéskut, anul 1910, donație.

27. Tub ceramic (Pl. IV, nr. 27) păstrat
circa jumătate, lipsește zona manșonului;
pastă brună; decor cu striuri paralele; nr. Inv.
11115; l păstrată – 22,9 cm, d maxim – 10,7
cm, grosime - 1,6 cm; loc de descoperire
Măgheruș, curtea casei parohiale reformate,
anul 1946, colectat de Z. Székely.

28. Tub ceramic (Pl. IV, nr. 28) păstrat
întreg, stare foarte bună de conservare;
pastă cărămizie; nr. Inv. probabil 3047; l –

45,5 cm, l manșonului – 5,8 cm, d maxim –
14,2 cm, grosime - 1,4 cm, d manșonului –
7,7 cm; loc de descoperire Măgheruș, zona
Mátéskut, anul 1910, donație.

29. Tub ceramic (Pl. V, nr. 29) păstrat
aproape întreg, ciobit în zona manșonului și
deteriorat la diametrul maxim; pastă cărămi-
zie; nr. Inv. 3047; l păstrată – 44,1 cm, l
manșonului – 5,6 cm, d maxim – 14,9 cm,
grosime - 1,4 cm, d manșonului – 7,4 cm; loc
de descoperire Măgheruș, zona Mátéskut,
anul 1910, donație.

30. Tub ceramic (Pl. V, nr. 30) păstrat
întreg, stare foarte bună de conservare;
pastă cărămizie; nr. Inv. 6857; l – 44 cm, l
manșon – 5,7 cm, d maxim – 16,2 cm,
grosime - 1,4 cm, d manșonului – 8,6 cm; în
apropierea diametrului maxim are încrustat
un semn asemănător cifrei 6 sau 9 arabe,
interiorul pare să fi fost căptușit cu o
substanță negricioasă, ceva asemănător
smoalei; loc de descoperire Măgheruș, zona
Mátéskut, anul 1924, donație.

31. Tub ceramic (Pl. V, nr. 31) păstrat
întreg, stare foarte bună de conservare;
pastă cărămizie; nr. Inv. lipsește; l – 38,5 cm,
l manșonului – 5,7 cm, d maxim – 14,3 cm,
grosime - 1,4 cm, d manșonului – 7,6 cm; loc
de descoperire, probabil, Măgheruș; provine
din același lot cu piesa anterioară, deci zona
Mátéskut. 

32. Tub ceramic (Pl. V, nr. 32) păstrat
aproape întreg, are diametrul maxim distrus,
iar din manșon s-au păstrat doar câțiva centi-
metri; pastă cărămizie; prezintă urme de
mortar în zona manșonului și pe diametrul
maxim; nr. Inv. lipsește; l păstrată – 47 cm, l
manșonului – 5,7 cm, d maxim – 14,3 cm,
grosime - 1,4 cm, d manșonului – 10 cm; loc
de descoperire, probabil, Măgheruș; provine
din același lot cu piesa anterioară, deci zona
Mátéskut.

33. Tub ceramic (Pl. V, nr. 33) păstrat
aproape întreg, are diametrul maxim distrus;
pastă cărămizie; nr. Inv. lipsește; l păstrată –
48,3 cm, l manșonului – 4 cm, d maxim –
14,4 cm, grosime - 1,3 cm, d manșonului –
10,5 cm; loc de descoperire, probabil,
Măgheruș; provine din același lot cu piesa
anterioară, deci zona Mátéskut.

După cum se cunoaște, tuburile ceramice
erau mai ieftine, mai ușor de înlocuit și mai
salubre. Îmbinările se lipeau cu var amestecat
cu untdelemn10. Se pare că grosimea destul
de mare a pereților acestora le asigura o bună
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rezistivitate la presiunea apei. De cele mai
multe ori, acestea aveau forme și dimensiuni
diferite, aceste dimensiuni și lungimi variabile
fiindu-le limitate probabil de roata olarului11.
Astfel, prezentau la unul din capete un
manșon care să permită îmbinarea cu tubul
anterior, iar la celălalt capăt diametrul interior
era mai mare, pentru a putea cuprinde
manșonul tubului posterior. Cele de la
Măgheruș par a fi destul de uniforme, fiind
probabil produsele aceluiași atelier ceramic și
foarte probabil contemporane. Astfel, am
putut depista circa trei tipuri:

- tip I – tuburi simple (Pl. V, tip I) = 19
exemplare

- tip II – tuburi cu decor cu striuri (Pl. V, tip
II) = 8 exemplare

- tip III – tuburi tip clopot (Pl. V, tip III)  =
6 exemplare 

Primele două tipuri au dimensiuni aproxi-
mativ identice, diferă doar acel decor cu
striuri, prezent la câteva dintre ele. Astfel că
lungimea tuburilor are între 36-39 cm,
lungimea manșonului în jur de 4 cm,
diametrul maxim nu depășește 10 cm, iar cel
al manșonului 4,7 cm. Analogii pentru aceste
două tipuri avem la Apulum12 și Sarmisege-
tuza13. Surprinde lungimea mare a acestora și
dimensiunile medii ale manșonului, lucru ce
atestă faptul că acestea erau strâns prinse
între ele. Dintre acestea, o singură piesă de
tip I și II are diametrul maxim ce se
potrivește cu dimensiunile unui manșon al
tuburilor de tip III, restul fiind prea mici, dar
să nu uităm că multe piese sunt fragmentare
și le lipsește diametrul maxim. Apartenența
tuburilor la o singură conductă este verosi-
milă, după cum am încercat să sugerăm co-
nexiunile dintre aceste tuburi, astfel că între
tuburile aparținând primului tip acest lucru
este evident (Pl. V, A), iar între cele de tip I și
tip III, fiind realizabilă (Pl. V, A). 

Tipul III este unul cu o formă specifică de
clopot și cu dimensiuni mult mai mari, circa
48 cm lungime, diametrul maxim de 15 cm,
lungimea manșonului de 6 cm, diametrul
acestuia de 15 cm. La una dintre aceste
piese, pe corpul acesteia apar urme de mor-
tar, acesta fiind folosit pentru protecția
tuburilor împotriva șocurilor de presiune.
Analogii pentru astfel de piese avem în castrul
roman de la Potaissa14, însă în depozitele
MNS se află câteva tuburi analoage acestora,
ce provin de la castrul roman de la Brețcu,
dar care sunt inedite. Nu excludem
proveniența acestora din cuptoarele aceluiași

atelier ceramic. 
Dimensiunile pieselor de la Măgheruș nu

prezintă analogii din punct de vedere al
dimensiunilor cu cele cunoscute și publicate
din castrul roman de la Brețcu15, decât în
privința manșonului. Grosimea acestora nu
depășește 1,4 cm. Apa era colectată într-un
bazin colector, apoi urma să fie transportată
prin intermediul acestor conducte. Putem
presupune ca un astfel de bazin să fi existat
și la Măgheruș, în zona primului punct unde
au fost descoperite tuburi ceramice de tip III,
de dimensiuni mai mari, la fântâna Mátéskut,
de unde pornește apoi traseul conductei spre
vale. Acesta era printr-un șanț acoperit, iar
datorită presiunii mari la care era supusă, se
încerca a se obține un traseu cu curbe cât mai
domoale, astfel încât apa să nu afecteze
tuburile16. 

Din informațiile păstrate, am putut contu-
ra două puncte principale de unde provin
majoritatea tuburilor ceramice. Din zona fân-
tânii Mátéskut, provin circa 12 piese, iar din
zona fostului drum comunal, 18 piese.
Interesant este faptul că cele din zona
Mátéskut se diferențiază și astfel avem piese
din toate tipurile. 

În urma unor incursiuni repetate în zonă17,
am putut constata faptul că prezumtivul tra-
seu al acestei conducte traversează un teren
ce coboară treptat în pantă destul de lină,
fiind paralel cu cursul unui pârâu sezonier.
Foarte probabil, reîncercarea de folosire
pentru aducțiune a fântânii de la poalele
dealului, pentru necesitățile gospodăriilor din
imediata apropiere, a dus la descoperirea
acestei conducte. La un calcul estimativ, toate
aceste tuburi ceramice însumează, în ideea în
care toate sunt întregi, circa 12 m de con-
ductă.  

Din păcate, lipsa oricăror date privind
punctele exacte de descoperire ale tuburilor
ceramice, pe care să le putem raporta la
diferența de nivel dintre cele două extremități
ipotetice ale conductei, caput aque și termi-
nus, ne împiedică a putea calcula debitul
minim al acestei conducte. La fel și cu panta
de scurgere a acesteia, o putem doar estima
ipotetic. 

Informațiile arheologice din zonă privind
existența unei așezări romane sunt foarte
sărace. Se pare că la 1885 s-ar fi recuperat și
ceva fragmente ceramice, însă singurele date
concrete provin din locul numit ”Turnul roşu”
(Verestorony), unde se pare s-au descoperit
numeroase cărămizi şi fragmente ceramice
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romane18. Săpăturile efectuate de către Z.
Székely în zonă au identificat mai degrabă
ceramică preistorică19. Tot în zonă, au fost
descoperite, pe dealul Măgheruş, două mone-
de de aur de la Nero şi Domiţian20, azi din
păcate dispărute. 

În ciuda unor periegheze repetate în zonă
făcute personal21, nu am putut depista urme
de locuire aparținătoare epocii romane.

Foarte probabil, cercetări intensive ar putea
lămuri problematica apariției acestui tronson
de conductă romană. Nu excludem existența
unei villa rustica aflată la capătul acestui
tronson de conductă. Distanța mare față de
castrul roman de la Boroșneul Mare și
fortificația de la Comalău exclude aparte-
nența lor la sistemul de aprovizionare cu apă
al acestora. 
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Planşa 1 / Plate 1
1. Localitatea Măgheruş; 2. Zonele cu descoperiri de conducte ceramice / 

1. Măgheruş settlement; 2. Areas with ceramic tubes discoveries.
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Planşa 2 / Plate 2
1-8. Conducte ceramice / 1-8. Ceramic tubes.
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Planşa 3 / Plate 3
9-19. Conducte ceramice / 9-19. Ceramic tubes.
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Planşa 4 / Plate 4
20-29. Conducte ceramice / 20-29. Ceramic tubes.
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Planşa 5 / Plate 5
30-33. Conducte ceramice; Tipuri de conducte ceramice şi reconstituirea modului de asamblare  / 

30-33. Cermic tubes; Types of ceramic tubes, and the reconstitution of assembly manner.
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ANGVSTIA 17-18, 2014, Studii şi cercetări de Arheologie, pag. 235-244

1. Introducere
În sistemul de apărare a graniţei de est a

provinciei Dacia, castrul de la Breţcu asigura
controlul trecerii peste Pasul Oituz spre şi
dinspre teritoriile est carpatice şi asigura
legătura Daciei cu oraşele de pe litoralul de
nord-vest al Pontului Euxin (Fig. 1). Unităţile
auxiliare dislocate în acest castru au construit
o fortificaţie ce avea menirea să controleze
accesul dinspre nord-est în depresiunea
Târgu Secuiesc (Fig. 2).

Pentru prima dată în literatura de speciali-
tate, castrul roman de la Breţcu este amintit
de Luigi Ferdinando Marsigli, deşi numele
localităţii era cunoscut anterior, încă din seco-
lul al XVI-lea, pus în legătură cu descoperirea
diplomei militare din anul 92 p.Chr.1. În lucra-
rea sa, Marsigli descrie pe scurt castrul,
publicându-i alăturat şi planul schematic2.
Informaţii mai concrete asupra dimensiunilor
şi formei castrului le datorăm lui Orbán

Balázs, care a localizat şi poziţia băilor cas-
trului. Pe baza ştampilelor, acelaşi autor a
identificat unităţile militare dislocate pe par-
cursul timpului în fortificaţia de la Breţcu:
COHORS I HIS(panorum) şi COHORS I
BRAC(araugustanorum)3. 

Puţin timp mai târziu, Carl Goos identifică
castrul din pasul Oituz cu Angvstia de pe
harta lui Ptolemeu4. Acelaşi autor aminteşte
câţiva ani mai tîrziu şi prima săpătură din
castru5. 

Primele cercetări arheologice cu caracter
ştiinţific şi sistematic au fost efectuate în anul
1925 de către Emil Panaitescu (Fig. 3). Cu
regret, unica mărturie a acestor săpături este
un raport foarte lacunar, însoţit de un plan al
castrului6. Următoarele săpături au avut loc
sub conducerea lui Mihail Macrea, în anul
1950. Raportul de cercetare, de pe urma
acestor investigaţii, conţinea rezultatele săpă-
turilor din castru (Fig. 4), precum şi a pros-

Câteva consemnări asupra castrului roman de la Breţcu
în lumina noilor cercetări

Cuvinte cheie: Dacia, sud-estul Transilvaniei, castru auxiliar, compartimentare interioară,
barăci, geomagnetism, georadar

Key words: Dacia, southeastern Transylvania, auxiliary fort, partition walls, barracks, geo-
magnetism, geo-radar

Some records on the Roman camp from Breţcu in light of new researches

ABSTRACT
Modern archaeological researches have come to a situation where the excavations are no longer the single appro-

priate method of research that lead archaeologist actions or interpretations he proposed. The example above shows one
of the many non-invasive research opportunities that deliver significant results. Combining geomagnetic method with
others (be it the traditional method of mapping surface discoveries, or more sophisticated methods, like phosphorus
mapping and tracing microelements in soil) enables advanced interpretations of space functionality and human activi-
ties, both from within and from outside a Roman fort.

Meanwhile, the site of Breţcu enables us to contemplate the enormous gains of live noninvasive research, the
geo-physical and geochemical investigations, combined with precision topographic measurements and 3D modeling
performance. In my opinion, it is necessary that the management plans of archaeological sites, like the one in Breţcu,
to provide a change of attitude towards archaeological excavation. I believe that it must be only ultima ratio in archaeo-
logical research, so as to keep the chances of more performance researches, for a large number of archaeological sites,
to be made by future generations of archaeologists. I will not pretend to stop the procurement process of scientific infor-
mation through excavations in general, but I'm relying on examples from other parts of Europe, I advocate for limiting
to the maximum the excavations made for the sake of digging (with methods, technologies and equipment from the
middle twentieth century) and not according to technical and technological requirements of today science. Because,
unfortunately, once dug, the archaeological site is destroyed forever.

Alexandru POPA
Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Sf. Gheorghe

alex.popa@mncr.ro
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pecţiunilor de suprafaţă în zonele imediat
apropiate sitului. Piesele arheologice, desco-
perite în cadrul săpăturii lui Macrea, sunt
menţionate ca fiind puţin numeroase şi au
fost prezentate în raport doar sumar7. 

Fără săpături proprii, bazându-se doar pe
rezultatele investigaţiilor predecesorilor,
Nicolae Gudea publica în 1980 o „încercare de
monografie” arheologică a castrului. Sinte-
tizând rezultatele săpăturilor arheologice şi
ale cercetărilor de suprafaţă din campaniile lui
Panaitescu şi Macrea, autorul înainta în ace-
laşi timp o serie de interpretări asupra struc-
turii interne şi a cronologiei castrului8. Pentru
moment, lucrarea lui Nicolae Gudea rămâne
una dintre cele mai bine documentate publi-
caţii despre această fortificaţie romană din
estul Daciei. Ulterior, săpături arheologice au
fost efectuate de un colectiv al Muzeului
Naţional de Istorie a Transilvaniei, dar rezul-
tatele acesteia nu au fost publicate9.

2. Aşezarea geografică
Castrul se află la marginea de nord-est a

satului. Zona se află pe un platou înclinat, de
la nord spre sud, de la poalele dealului Csere
spre valea pârâului Breţcu. Diferenţa de nivel
dintre limita de nord şi de sud a castrului este
de circa 6-8 m (Fig. 5). Înălţimea absolută la
suprafaţa actuală de călcare variază între
618-624 m NN. Aşezarea în pantă a unui cas-
tru roman permitea, aşa cum menţiona pre-
supusul în De Munitionibus Castrorum, obser-
varea întregii suprafeţe dintr-un singur punct,
de regulă din turnurile porţii decumana10.
Acest lucru ar presupune ca drumul dinspre
pasul Oituz să treacă prin faţa porţii praeto-
ria, pe direcţia cursului pârâului Breţcu. 

Denumirea locală – „Cetatea doamnei
Venetur” („Veneturné vár“ – în maghiară) –
poartă o conotaţie fortificaţională explicită şi
indică existenţa urmelor unei „cetăţi vechi”.
La vest de castru, platoul este străbătut de un
pârâu mic, care după toate probabilităţile ali-
menta cu apă băile castrului şi care se scurge
mai departe în râul Breţcu. 

3. Sistemul de fortificaţie al castrului11

Privită din exterior, fortificaţia de la Breţcu
este una şi azi foarte impozantă: indiferent
din ce parte te apropii de castru, eşti întâm-
pinat de un val de pământ de mai mulţi metri
înălţime. Din interior, această diferenţă de
nivel nu este atât de pronunţată, deoarece
faţă de suprafaţa actuală a solului din castru,
valul se mai înalţă cu cel mult 1,8 m. 

Resturile vizibile ale valului de pământ,
care acoperă zidurile castrului, măsoară în
teren o suprafaţă de 178 x 142 m (Fig. 6).
Laturile lui lungi sunt orientate aproximativ pe
direcţia nord-sud. Vizibile în teren sunt şi
urmele şanţului de apărare, adiacent zidului.
Acestea se observă pe toate laturile castrului,
cu excepţia celei de sud.

Spaţiul castrului de la Breţcu era închis în
interiorul unui zid de piatră, elevaţia căruia
atingea lăţimea de 1,10-1,60 m. Fundaţia
zidului depăşea la rândul ei cu încă cel puţin
20 cm lăţimea elevaţiei – atât pe interiorul,
cât şi pe exteriorul castrului. Fundaţia zidului
era adâncită în sol cu circa 0,40-0,70 m. 

Pe interiorul zidului de incintă se afla
agger-ul – un val de pământ, care asigura nu
doar stabilitatea zidului, dar şi accesul pe tot
perimetrul lui. Gudea a interpretat acest val
drept indiciu sigur pentru faza de lemn şi
pământ al castrului. De reţinut este faptul că
alte elemente de fortificaţie ale acestei faze
timpurii de construcţie nu sunt cunoscute.

În colţurile rotunjite ale incintei au fost
amplasate turnuri, construite pe interiorul
zidului. Doar în cazul turnului de nord-vest se
constată un ieşind de circa 1,25 m. Turnurile
de pe zidul de nord al castrului sunt rotunde
şi ating un diametru exterior de 7,40 - 8 m.
Turnurile laturii de sud sunt deopotrivă apro-
ximativ ovale, cu diametre oscilând între 4,50
şi 6 m. 

Asemenea marii majorităţi a castrelor
construite pe parcursul timpului de armata
romană, fortificaţia de la Breţcu deţinea patru
porţi de intrare. După planurile publicate, linia
exterioară a porţilor nu o depăşeşte pe cea a
zidului de incintă. Porţile de sud şi nord erau
dispuse fiecare la mijlocul laturilor, porţile de
vest şi de est sunt dispuse deopotrivă asime-
tric, în poziţia de 2/3 de la nord spre sud.
Lăţimea porţilor variază între 4 şi 5 m.
Bastioanele lor sunt rectangulare, cu dimen-
siuni cuprinse între 5 – 5,50 m. Doar în cazul
porţii decumana au fost documentate
bastioane cu dimensiunile de circa 11,70 x
7,20-7,70 m.

Este de notat faptul că cercetările secolului
XX nu au fixat prezenţa unor bastioane inter-
mediare între turnurile din colţurile incintei şi
porţi. Probabil că acestea vor fi încă descope-
rite pe viitor.

Una dintre particularităţile castrului de la
Breţcu este prezenţa unui al doilea zid pe
interiorul incintei. Acesta a fost remarcat atât
în săpăturile lui Panaitescu cât şi ale lui
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Macrea. Este vorba de un zid de 0,80-0,90 m
grosime, a cărui fundaţie nu se separă de ele-
vaţie printr-un soclu specific. Zidăria lui nu se
îmbină cu cea a bastioanelor de poartă sau a
turnurilor de colţ, ci este doar alipită acesto-
ra. Distanţa faţă de zidul interior nu este una
constantă şi oscilează pe porţiunile identifica-
te între 3,80 şi 6 m. Interpretarea funcţiona-
lităţii acestui zid nu este sigură şi oscilează
între cea de susţinere a agger-ului şi până la
cea de perete a unor edificii, adosate zidului
de incintă într-un moment ulterior construc-
ţiei castrului de piatră, probabil cu scopul
optimizării spaţiului interior al castrului. 

Pentru a încerca clarificarea acestei între-
bări prin metode non-invazive, am folosit teh-
nologia sistemului Ground penetrating radar
(GPR), cunoscut şi ca georadar. În arheologie
GPR-ul este folosit la achiziţia de date pentru
modelarea bi- şi tridimensională a straturilor
de sub nivelul actual al solului. Este vorba
despre metoda geofizicii, care foloseşte parti-
cularităţile propagării, difuzării şi reflecţiei în
sol a undelor electromagnetice. La început
este difuzat un scurt impuls de unde de frec-
venţă înaltă (10-1000 MHz), impuls care pe
măsura propagării în sol şi apoi a reflecţiei de
la diferite obstacole, se întoarce înapoi şi este
captat de senzorii aparatului. Printre obstaco-
lele care provoacă reflectarea impulsurilor
electromagnetice se numără mai ales straturi
de sol cu contrast semnificativ al conductibili-
tăţii electromagnetice. Adâncimea până la
care acele impulsuri reuşesc să pătrundă
depinde de frecvenţa undelor electromagneti-
ce şi de gradul de penetrabilitate a solului. Ea
poate fi calculată pe baza vitezei propagării
undelor şi a timpului în care s-a întors impul-
sul reflectat. Se consideră că impulsurile cu
frecvenţă ridicată oferă o rezoluţie mai bună
a rezultatelor decât cele cu frecvenţă joasă,
sunt însă mult mai puternic absorbite de stra-
turile de sol în care pătrund. Impulsurile de
frecvenţă joasă au o adâncime de penetrare
mai mare, dar suferă de o rezoluţie mai slabă. 

Din aceste considerente, pentru măsurările
de la Breţcu s-a optat pentru o antenă cu
frecvenţa de 200 MHz. Aceasta a fost cuplată
la un echipament cu două canale de tip
SIR20, producţie a firmei Geophysical Survey
Systems Inc. (GSSI). Secţiunea cercetată de
noi cu GPR-ul am trasat-o perpendicular zidu-
lui de incintă, acolo unde acesta este întretă-
iat de drumul modern de acces al localnicilor
în castru. Din datele achiziţionate s-a putut
procesa imaginea din Fig. 7. Aceasta vine să

confirme prezenţa unui emplecton de pământ
cuprins între două zidării dărâmate – una
spre exterior, alta spre interior, la o distanţă
de până la 6 m între ele. Clarificarea definiti-
vă a acestei probleme rămâne un deziderat al
cercetărilor arheologice de teren.

4. Compartimentarea interioară
Încercările de a stabili principalele elemen-

te ale compartimentării interioare prin inter-
mediul săpăturilor arheologice nu au avut
succese deosebite. La momentul publicării
monografiei castrului12, nu se cunoştea prac-
tic nimic din structura internă a castrului.
Acest gol al cercetărilor secolului XX a fost
completat prin măsurări geofizice efectuate
de noi în ultimii ani13. 

Prima concluzie, care se desprinde din
interpretarea anomaliilor de pe planul mag-
netometric obţinut (Fig. 8), este faptul că for-
tificaţia de la Breţcu are o compartimentare
interioară „tradiţională” castrelor auxiliare
romane14. Astfel au fost semnalate clar cele
trei zone funcţionale: retentura, praetentura
şi latera praetorii, delimitate prin străzi dispu-
se perpendicular una faţă de alta. 

4.1. Sistemul stradal 
În baza planului magnetometric, putem

estima că via principalis atingea o lăţime de
circa 6-8 m. Via praetoria şi via decumana
sunt mai puţin reprezentative şi atingeau lăţi-
mea de circa 4 m. Via sagularis am putut-o
surprinde pe latura de sud prin intermediul
măsurătorilor cu georadarul. Aici, ea atingea
lăţimea de circa 5-6 m. În săpăturile arheolo-
gice ea a fost surprinsă doar pe latura de
nord şi este descrisă ca un strat relativ subţi-
re (15-20 cm), alcătuit din nisip şi prundiş de
râu. Via sagularis a pierdut din lăţime odată
cu construcţia zidului intern de incintă, care o
secţionează. Pe partea exterioară, via sagula-
ris se mărginea cu „şanţul interior”, care juca
rolul de canal de evacuare a apelor reziduale
şi de ploaie.

4.2. Latera praetorii
Partea centrală a castrului este dominată

de clădirea comandamentului – o construcţie
aproape pătrată, cu latura de circa 26 m,
ceea ce corespunde dimensiunilor acestui tip
de construcţii din castrele auxiliare ale
Daciei15. Cu regret, interpretarea anomaliilor
geomagnetice documentate nu permite stabi-
lirea compartimentării interioare ale acestei
clădiri. Acest lucru se datorează atât încercă-
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rilor anterioare de săpături, precum şi pre-
zenţei acolo a unui stâlp al liniei electrice, ce
traversează suprafaţa castrului pe direcţia
est-vest.

Alături de principia, la circa 3 m spre vest,
se află urmele unei construcţii cu pereţi
masivi, cu o suprafaţă totală de 8 x 17 m, al
cărei plan se potriveşte cu cele ale magaziilor
din castrele de auxiliari (horreum). Complexul
de la vest de horreum pare a reprezenta
urmele locuinţei comandantului (praetorium).
Dimensiunile acesteia (circa 25 x 25 m) se
potrivesc cu dimensiunile construcţiilor asemă-
nătoare din alte castre ale Daciei romane16. La
est de principia se află alte două construcţii,
ale căror funcţionalitate nu poate fi estimată
doar pe baza planului magnetometric.
Urmează ca investigaţiile viitoare să stabi-
lească, dacă este vorba fie despre construcţii
cu caracter economic (de ex. ateliere), fie
despre un valentidunarium sau/şi un al doilea
praetorium. Această ultimă ipoteză pare des-
tul de verosimilă dacă comparăm complexele
din preajma porţilor dextra şi sinistra: atât
dimensiunile cât şi forma lor sunt apropiate,
situaţie completată şi de prezenţa în fiecare
din aceste complexe a unei anomalii geomag-
netice, aproximativ rectangulare, cu laturile
de circa 5-6 m, de la care pleacă spre exte-
riorul castrului, adică spre porţile corespunză-
toare, câte o anomalie care aminteşte de con-
ductele pentru aducerea sau evacuarea apei.

4.3. Retentura
În baza distribuţiei anomaliilor geomagne-

tice, am reuşit identificarea în retentura a cel
puţin zece barăci dispuse per striga (perpen-
dicular pe via principalis). În afară de aces-
tea, pe via quintana se mai desluşesc anoma-
liile a încă două construcţii de formă alungită,
care după dimensiunile lor par să reprezinte
urmele unor barăci dispuse, de data aceasta,
per scamna. 

Anomaliile barăcilor, dispuse per striga,
ating lungimea de circa 33-34 m. Lăţimea lor
ar putea fi de circa 7 m, la care trebuie să mai
adăugăm şi un porticus de circa 1,8 m.
Compartimentarea spaţiului din retentura
denotă o simetrie în raport cu via decumana:
spre colţuri sunt aşezate câte două barăci
adosate17, iar spre mijloc, adică în faţa porta
decumana, era dispusă câte o baracă simplă,
amplasată cu spatele la via decumana, iar
porticul, în partea opusă. Anomaliile geomag-
netice din retentura permit estimarea că
barăcile din această zonă erau compartimen-

tate în a câte opt contubernii pentru soldaţi
(Fig. 9). Deoarece nu am distins în structura
lor şi aşa numitele „Kopfbauten”, care ar fi
trebuit să reprezinte locuinţele centurionilor,
considerăm că pentru aceasta au putut fi
folosite barăcile, dispuse per scamna, ale
căror dimensiuni le estimăm la circa 7 x 40 m.
Admitem însă şi posibilitatea ca aceste două
construcţii, dispuse de-a lungul la via quinta-
na, să fi făcut parte din latera praeterii şi res-
pectiv să fi fost folosite cu o altă destinaţie
decât cea enunţată mai sus.

4.4. Praetentura
În praetentura se disting barăci dispuse

per striga, care ar putea atinge dimensiunile
de 58-60 x 8-10 m. În mod cert, se disting
anomaliile geomagnetice a cel puţin opt
barăci – câte patru pe fiecare parte a via
praetoria. Pe baza unor anomalii geomagne-
tice mult mai slabe (ca de exemplu cele dis-
puse în faţa colţului dinspre praetentura dex-
tra clădirii comandamentului), putem presu-
pune existenţa a încă două barăci de aceeaşi
formă. În acest fel, şi în praetentura avem
zece barăci, deşi cu o altă structură decât în
retentura. 

Doar pe baza planului magnetometric nu
pot fi reconstruite în detaliu structura şi ame-
najarea interioară a acestor barăci. Luând
însă în considerare analogiile din castrul de la
Gilău (Dacia Porolisensis18) sau Ruffenhofen
(Raetia19), putem estima că spaţiile interioare
ale acestor barăci erau alcătuite dintr-o încă-
pere pentru călăreţi şi alta pentru caii acesto-
ra, în faţa cărora mai era amplasat şi un
porticus (Fig. 10). 

Se remarcă şi faptul că, în partea de nord
a barăcilor, anomaliile geomagnetice sunt
mult mai puternice. Acest fapt denotă proba-
bil existenţa aici a unei amenajări de podea
sau chiar a unor instalaţii de încălzire a încă-
perilor. Pe lăţime, acest spaţiu din capul bară-
cilor din praetentura include şi porticus-ul din
faţa restului barăcii. Fiind vorba de unităţi
care au și efective de cavalerie, estimăm că
acest „Kopfbauten” era destinat decurionului
turmei. 

Judecând situaţia din praetentura dextra,
unde anomaliile geomagnetice sunt mai bine
pronunţate, putem estima că o baracă era
compusă dintr-o locuinţă pentru decurion şi
12 contubernia. Bazându-ne pe calculele esti-
mative despre numărul de soldaţi dislocaţi în
barăci asemănătoare la Ladenburg sau la
Ruffenhofen, pe teritoriul actual al
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Germaniei20, putem concluziona că în fiecare
dintre barăcile din praetentura castrului de la
Breţcu puteau fi dislocaţi circa 37 de soldaţi,
adică decurionul şi trupa condusă de el, alcă-
tuită din câte 3 soldaţi dislocaţi în fiecare din-
tre cele 12 contubernia. În acest mod, putem
estima că în cele 10 barăci din praetentura,
resturile cărora au fost surprinse în planul
magnetometric al castrului, erau dislocaţi
circa 370 de soldaţi de cavalerie.

În acest fel, observăm că prospecţiunile
geomagnetice din castrul de la Breţcu permit
reconstituirea structurii lui interioare şi com-
pletează în mod considerabil nivelul de cunoş-
tinţe actual.

5. Concluzii
Cercetările arheologice moderne au ajuns

la situaţia în care săpăturile nu mai sunt acea
unică metodă adecvată de cercetare, care
determina acţiunile arheologului sau interpre-
tările propuse de el. Exemplul prezentat mai
sus arată una din multiplele posibilităţi de cer-
cetare noninvazivă care livrează rezultate
semnificative. Combinarea metodei geomag-
netice cu altele (fie că este vorba de metoda
clasică de cartare a descoperirilor de suprafa-
ţă sau metode mai sofisticate asemeni cartă-
rii fosforului şi microelementelor din sol) oferă
posibilitatea unor interpretări avansate ale
funcţionalităţii spaţiului şi al activităţilor
umane atât din interiorul, cât şi din exteriorul
unui castru roman. 

În acelaşi timp, situl de la Breţcu ne oferă
posibilitatea de a contempla pe viu câştiguri-
le enorme ale cercetărilor noninvazive, ale
investigaţiilor geofizice şi geochimice, combi-
nate cu măsurări topografice de precizie şi

modelări 3D performante. După părerea mea,
este nevoie ca planurile de management al
siturilor arheologice, asemeni celui de la
Breţcu, să prevadă o schimbare a atitudinii
faţă de săpătura arheologică. Sunt de părere
că aceasta trebuie sa devină doar ultima ratio
în cercetarea arheologului, aşa încât să păs-
trăm şansele unor cercetări cu rezultate per-
formante pentru un număr cât mai mare de
situri arheologice care să fie efectuate de
generaţiile viitoare de arheologi. Nu vreau să
pretind oprirea procesului de achiziţie a infor-
maţiilor ştiinţifice prin săpături în general, dar
bazându-mă pe exemple asemenea castrului
de la Ruffenhofen din Germania21, militez
pentru limitarea la maxim a săpăturilor arheo-
logice făcute de dragul săpăturilor (cu meto-
de, tehnologii şi echipamente de la mijlocul
secolului XX) şi nu conform cerinţelor tehnice
şi tehnologice de la ora actuală. Cu regret,
odată săpat, situl arheologic este distrus pen-
tru totdeauna.

6. Mulţumiri
Acest studiu a fost elaborat în cadrul pro-

iectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0652 „Graniţa
romană în Estul Provinciei Dacia”, finanţat de
Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică.
Proiectul în cauză reprezintă o continuare a
cercetărilor, începute în cadrul activităţii mele
la Institutul German de Arheologie din
Frakfurt am Main22. Le mulţumesc şi cu
această ocazie colegilor Gabriele Rasbach
(Frankfurt/Main), Richard Petrovszky
(Speyer) şi Ovidiu Ţentea (Bucureşti) pentru
discuţiile critice asupra metodei de lucru, pre-
cum şi asupra concluziilor la care am ajuns.

239

Câteva consemnări asupra castrului roman de la Breţcu în lumina noilor cercetări

Note / References

1. Russu 1975, p. 154. Vezi şi Russu 1988, p. 271-
272.

2. Marsigli 1726, p. 59-60.
3. Orbán 1869-1873, III, p. 124.
4. Gooss 1873/74.
5. Gooss 1877, p. 113.
6. Panaitescu 1929, p. 76-82.
7. Macrea et alii 1951, p. 288-292.
8. Gudea 1980, p. 255–365.
9. Voişian 2008.
10. Pseudo-Hyginus, 56: „Nam quod attinet ad sol-

licitudinem instituendae metationis, primum locum

habentquae ex campo in eminentiam leniter attolluntur,
in qua positione porta decimana eminentissimo loco con-
stituitur, ut regiones castris subiaceant”. În România, o
versiune bilingvă a acestei lucrări şi cu aparat critic la
nivelul anului 2004 a fost publicată de Dan Sebastian
Crişan şi Călin Timoc (Crişan, Timoc 2004).

11. Sistemul de fortificaţie a castrului de la Breţcu a
fost prezentat detaliat de Gudea în publicaţia din 1980,
aşa încât vom evidenţia doar pe scurt principalele
concluzii ale acestui studiu, fără să cităm separat fiecare
afirmaţie – Gudea 1980.

12. Gudea 1980.

www.cimec.ro / www.mncr.ro



240

ALEXANDRU POPA

Bibliografie / Bibliography

Crişan, Timoc 2004
CRIŞAN, D. S., TIMOC, C., Pseudo-Hyginus. De Munitio-

nibus Castrorum (Despre Fortificaţiile Taberei). Ediţie
critică bilingvă, 2004, Deva.

Gooss 1873/1874
GOOSS, C., Programm des evangelischen Gymnasiums

in Schässburg, Schässburg, 1873/74.
Gooss 1877
GOOSS, C., Chronik. Archaeologisch-Epigraphische

Mitteilungen aus Österreich-Ungarn 1, 1877, p. 125.
Gudea 1980
GUDEA, N., Castrul roman de la Breţcu. Încercare de

monografie, în Acta Musei Porolissensis 4, 1980, p. 255-
365.

Isac 1997
ISAC, D., Castrele de cohortă şi ală de la Gilău. Die

Kohorten- und Alenkastelle von Gilău, 1997, Zalău.
Johnson 1987
JOHNSON, A., Römische Kastelle des 1. und 2.

Jahrhunderts n. Chr. in Britannien und in den germani-
schen Provinzen des Römerreiches. Kulturgeschichte der
antiken Welt, 1987, Mainz am Rhein.

Macrea et alli 1951
MACREA, M., BUZDUGAN, L., FERENCZI, G., HOREDT, K.,

POPESCU, I., RUSSU, I. I., Despre rezultatele cercetărilor
întreprinse de şantierul arheologic Sf. Gheorghe –
Breţcu, în Studii şi cercetări de istorie veche şi arheolo-
gie 2, 1, p. 285-311, 1951.

Marcu 2009
MARCU, F., Organizarea internă a castrelor din Dacia.

The internal planning of Roman forts of Dacia, în
Bibliotheca Mvsei Napocensis, 30, Cluj-Napoca, 2009.

Marsigli 1726
MARSIGLI, L. P. D., De antiquitatibus Romanorum ad

ripas Danubii. Danubius Pannonico-Mysicius:
Observationibus Geographicis, Astronomicis,
Hydrographicis, Historicis, Physicis Perlustratus Et in sex
Tomos digestus 2, Amstelodami / Amstergam, 1726.

Orbán 1869-1873
ORBáN, B.,  A Székelyföld leirása 1-4, 1869-1873,  Buda

Panaitescu 1929
PANAITESCU, E., Le limes dacique. Nouvelles fouilles et

nouveaux résultats, în Bulletin de la Section Historique
de l’Académie Roumaine, 15, Bucharest, 1929.

Popa et alli 2009
POPA, A., GAIU, C., COCIŞ, S., Prospecţini geomagnetice

in situl de epocă romană de la Livezile, în Revista Bistriţei
22, 2009, p. 101-113.

Popa et alli 2010a
POPA, A., COCIŞ, S., KLEIN, C., GAIU, C., MAN, N.,

Geophysikalische Prospektionen in Ostsiebenbürgen. Ein
deutsch-rümänisch-moldauisches Forschungsprojekt an
der Ostgrenze der römischen Provinz Dacia, în Ephemeris
Napocensis 20, 2010, Cluj-Napoca, p. 101-128.

Popa et alli 2010b
POPA, A., LăZăRESCU, V., DOBOS, A., ZăGREANU, R.,

Vorläufige Ergebnisse der Phosphatkartierung im
römischen Kastell von Breţcu, în Revista Bistriţei 23,
2010, p. 69-74.

Pseudo-Hyginus
PSEUDO-HyGINUS, De Munitionibus Castrorum.

http://www.thelatinlibrary.com/hyginus/hyginus6.shtml,
ultima vizită 10.12.2013.

Russu 1975
RUSSU, I. I., Inscripţiile Daciei romane I, Bucureşti,

1975.
Russu 1988
RUSSU, I. I., Inscripţiile Daciei romane III/3,  Bucureşti,

1988.
Sommer 2009
SOMMER, C. S., Kastell und Vicus Ruffenhofen, în

PAUSCH, M. (red.), Römisches Ruffenhofen. Entdeckungen
am Welterbe Limes, Augsburg, 2009, p. 84-109.

Voişan 2008
VOIŞIAN, V., Despre săpăturile Muzeului Naţional de

Istorie a Transilvaniei din anul 1995-96 la Breţcu, judeţul
Covasna, în Sesiunea Anuală a Muzeului Naţional a
Carpaţilor Răsăriteni, noiembrie 2008, Sfântu Gheorghe.

13. A se vedea raportul preliminar al proiectului
internaţional de cercetări geofizice asupra graniţelor de
est ale Daciei romane - Popa et alii 2010a.

14. Johnson 1987, p. 45-46, fig. 19.
15. Voi cita doar cel mai recent studiu: Marcu 2009.
16. Isac et alii 1994.
17. Distanţa dintre ele este de circa 1,8-2 m.

18. Isac 1997, p. 43-46.
19. Sommer 2009, p. 91-93.
20. Sommer 2009, p. 93; vezi şi Isac 1997, p. 43-45.
21. Pausch 2009.
22. Pentru rezultatele preliminare ale acestora, a se

vedea: Popa et alii 2010a; Popa et alii 2009; Popa
et alii 2010b.

www.cimec.ro / www.mncr.ro



241

Câteva consemnări asupra castrului roman de la Breţcu în lumina noilor cercetări

Figura 1 / Figure 1
Castrul de la Breţcu pe harta Daciei Romane / Fort of Breţcu on Roman Dacia map.

Figura 2 / Figure 2
Castrul de la Breţcu şi depresiunea Târgu Secuiesc pe Josephinische Landesaufnahme /

Fort of Breţcu and Târgu Secuiesc depression on Josephinische Landesaufnahme.
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Figura 3 / Figure 3
Planul schematic al castrului şi secţiunile săpate de Em. Panaitescu în campania anului 1925, suprapuse pe ortofoto-
planul modern / Schematic plan of the fort and the sections dug by Em. Panaitescu in 1925 campaign, superimposed

on modern orthophotomap.

Figura  4 / Figure 4
Planul schematic al castrului (portocaliu) şi secţiunile înguste săpate de M. Macrea în 1950 (roşu), suprapuse pe orto-

fotoplanul modern / Schematic plan of the fort (orange) and narrow sections dug by M. Macrea in 1950 (red),
superimposed on modern orthophotomap.
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Câteva consemnări asupra castrului roman de la Breţcu în lumina noilor cercetări

Figura 5 / Figure 5
Model digital al terenului castrului

de la Breţcu / 
Digital terrain model of the fort

from Breţcu.

Figura 7 / Figure 7
Radargrama zidului de incintă de la Breţcu / 

Radargrama of the enclosure wall from Breţcu.

Figura 6 / Figure 6
Planul castrului de la Breţcu după N. Gudea / 

Plan of fort from Breţcu, after N. Gudea. 

Figura 8 / Figure 8
Breţcu. Planul magnetometric al suprafeţei
interioare a castrului, integrat în schiţa de

plan a fortificaţiei şi orthofotoplanul modern /
Breţcu. Magnetometer plan of interior surface
of the fort, integrated in the sketch plan of

the fort and modern orthophotomap.
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ALEXANDRU POPA

Figura 9 / Figure 9
Reconstrucţia unei barăci pentru soldaţi (după Kolb 2006, p. 37) / 
Reconstruction of a barracks for soldiers (after Kolb 2006, p. 37).

Figura 10 / Figure 10
Reconstrucţia unei barăci pentru călăreţi (după Sommer 2009, p. 93) /

Reconstruction of a barracks for cavalry (after Sommer 2009, p 93).
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ANGVSTIA 17-18, 2014, Studii şi cercetări de Arheologie, pag. 245-262 

Tehnicile de comunicare au impus în ultima
jumătate de secol o universalizare a limbaju-
lui artelor vizuale, iar numitorul comun al cer-
cetării artistice contemporane îl constituie
permanenta reconfigurare a matricei stilistice
specifice începutului mileniului al III-lea.
Elaborarea noilor modele culturale, impunând
şi o nouă evaluare a raportului dintre artă, şti-
inţă şi tehnică, poate valorifica şi moştenirea
tradiţiei prin redescoperirea caracterului
unitar al actului de creaţie1.

Din această perspectivă, chiar inventarea şi
practicarea meşteşugului poate fi conside-
rată, precum în antichitate, fapt de artă2,
scopul experimentelor tehnologice fiind
redescoperirea raporturilor iniţiale dintre sub-
stanţele şi principiile fizice ale naturii, utilaj
tehnic şi gest uman în obţinerea artefactelor.

Încercând topirea sticlei la foc de lemne,
într-un cuptor cât mai simplu, asemănător
celor folosite în antichitatea romană, proiectul
„Hărţile Timpului” şi-a propus  atât reconsti-
tuirea în context istoric a aspectelor tehnice

ale meşteşugului, cât şi valorizarea artistică
din perspectiva modernităţii a fascinaţiei ori-
ginare specifice acestei „arte a focului” 3.

În Muzeul Romanaţiului din Caracal sunt
expuse, alăturat unei bogate colecţii de arte-
facte neolitice, obiecte şi fragmente de sticlă
din sec. II-III, descoperite la Romula (comu-
na Reşca, în apropiere de Vădastra). Pe lângă
unguentarii suflate liber, vase mici suflate în
matriţă, fragmente de vase cu talpă, elemen-
te de decor presat sau gravat, observăm
şi ţevi de sticlă destinate, după secţionare,
producerii mărgelelor (Planşa I / foto 1).
Asemenea domeniului glipticii, în care a fost
atestată existenţa unor ateliere de gravură a
gemelor la Sucidava şi Romula, putem crede
că nici în domeniul sticlăriei, locuitorii provin-
ciei romane nu s-au rezumat la a importa
obiecte de sticlă, ci au construit cuptoare, au
topit sticla şi au creat, după modelele din
imperiu, propriile artefacte. Prezenţa frag-
mentelor de sticlă, şlefuite rudimentar, în

Construirea cuptorului de tip roman, topirea şi 
suflarea sticlei la foc de lemne

- între experiment artistic şi arheologie experimentală -

Cuvinte cheie: Vădastra, cuptor de sticlă, topirea sticlei, suflarea sticlei, arheologie experi-
mentală, experiment artistic

Key words: Vădastra, glass furnace, melting glass, glass-blowing, experimental archaeo-
logy, artistic experiment

Building a Roman-style furnace, melting and glassblowing in a wood-fired furnace.
Between artistic experiment and experimental archeology
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Communication techniques have prompted, in the last fifty years, a standardization of the language of visual arts,

and the common denominator of contemporary artistic research is the ongoing reinvention of the stylistic formulas spe-
cific to the beginning of the 21st Century. The elaboration of new cultural models, while imposing a new evaluation of
the relationship between art, theory and technique, could substantiate the passing on of tradition through the redisco-
very of the act of creation as a unifying element.

From this perspective, even the invention and practice of the craft can be considered an artistic activity, as it was in
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evaluate from a modern artistic standpoint the initial fascination with this "art of fire".

Dan POPOVICI
Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti

dan.popoviciart@yahoo.com

www.cimec.ro / www.mncr.ro



vecinătatea gemelor aflate în diferite etape
ale prelucrării, susţine această ipoteză, grava-
rea sticlei şi a gemelor realizându-se în ace-
leaşi ateliere, cu utilaje relativ simple.

Studii preliminare
Dorind a reconstitui experimental, la

Vădastra, meşteşugul antic al prelucrării
sticlei – în incinta unei vile romane construite
virtual – primul obiectiv l-a constituit con-
strucţia cuptorului.

În primele secole ale mileniului I, arta sti-
clei avea deja o tradiţie bimilenară. Masa
vitroasă era obţinută iniţial prin topirea ames-
tecului de nisip cuarţos cu sodă, urmând ca
apoi, în cuptoare mai mici, aceasta să fie puri-
ficată şi colorată. Tehnicienii romani, conti-
nuând performanţele artistice şi tehnice ale
sticlăriei alexandrine, cunoşteau foarte bine
materialele refractare adecvate construirii
diferitelor tipuri de cuptoare. Noutatea speci-
fică sticlăriei romane, având impact revoluţio-
nar în domeniu, constă în descoperirea, la
mijlocul secolului I î.Hr., a tehnicii suflării
vvsticlei – la început liber, apoi în matriţe -
arta producerii operelor unicat transformân-
du-se, în mare măsură, prin multiplicarea
prototipului, în industrie artizanală. În câteva
decenii, echipe de sticlari ce foloseau noua
tehnică de lucru – în principiu aceeaşi cu cea
folosită şi azi – s-au răspândit pe întreg teri-
toriul imperiului, construindu-şi cuptoare în
care puteau topi sticla necesară realizării
micilor obiecte utilitare sau decorative foarte
preţuite în epocă. După colonizarea Daciei, cu
siguranţă meşterii sticlari şi-au exersat mese-
ria şi în noile teritorii, iar alegerea Vădastrei
pentru reconstituirea experimentală a practi-
cării artei antice a sticlăriei (localitatea se află
în apropierea podului roman ce traversa
Dunărea la Sucidava, dar este şi purtătoare a
bogatei zestre de semnificaţii ale culturii
preistorice din zonă),  se înscrie în tematica
de valorificare a stratificărilor culturale prin
studierea / redesenarea din perspectiva pre-
zentului a hărţilor timpului (Planşa I, foto 2).

Pentru proiectarea formei cuptorului roman
de topit sticlă ce ar fi putut fi construit în
Dacia, am folosit reprezentările acestuia pe
trei opaiţe ceramice din secolul I d. Hr., des-
coperite în Dalmaţia (Asseria, Ferrara şi
Spodnje Škofije), precum şi pe o placă de ter-
racotta din Egipt (Eros ţinând în mână o ţeavă
cu sticlă în faţa unui cuptor cilindric), datând
din aceeaşi perioadă. Pentru aprecierea

dimensiunilor, am analizat imagini ale funda-
ţiei cuptoarelor de sticlă din sec. II-III d. Hr.,
descoperite la Martigny, Lyons, Cesson-
Sévignés, Troyes (în Franţa), Wilderspool,
Leicester şi Macetter (în Anglia) etc.,  precum
şi fotografia unui cuptor roman antic expus la
Museum of Regional and Mediterranean
Archeology, Gan Hashlosha, în Israel. Am
constatat că atât forma cât şi dimensiunile
cuptoarelor analizate erau asemănătoare,
acestea fiind impuse de aceeaşi tehnică de
lucru folosită pentru suflarea sticlei în prime-
le secole, pe întreaga arie a Imperiului
Roman. De asemenea, am putut vedea filme
prezentând funcţionarea cuptoarelor de
dimensiuni mici din Anatolia, în care şi azi se
mai produc, prin presare, amulete tradiţiona-
le din sticlă topită la foc de lemne, la tempe-
raturi mai scăzute decât cele necesare suflă-
rii. De real folos au fost studiile şi experimen-
tele realizate pe aceată temă în anii 2005 şi
2006 la Quarley – Hampshire, de către The
Association for the History of Glass, English
Heritage, cu participarea sticlarilor de la The
Corning Museum of Glass – USA. 

Pornind de la aceste informaţii (având
totuşi un caracter general), colectivul din
Universitatea Naţională de Arte, format din
cecetători-artişti plastici, lucrători sticlari ai
laboratorului de specialitate şi studenţi la sec-
ţia arta sticlei, a avut sarcina de a rezolva pro-
blemele concrete legate de construcţia efecti-
vă a cuptorului, a dimensionării structurii inter-
ne a acestuia (pentru a asigura ventilaţia nece-
sară topirii sticlei la foc de lemne), a alegerii
materialelor pentru construcţie şi a esenţei
lemnelor pentru foc, stabilirea timpului necesar
uscării şi încălzirii cuptorului, apoi a topirii sti-
clei şi – în final – realizarea  câtorva obiecte
respectând tehnologia romană a suflării.   

Etape ale desfăşurării experimentelor
- S-a început cu studiul tehnicii de con-

strucţie, în luna aprilie 2012, prin încercări de
aşezare, fără elemente metalice de susţinere,
a cărămizilor şi fragmentelor de cărămizi
refractare, astfel încât în incinta de ardere să
poată fi susţinut creuzetul (oala) în care urma
a fi topită sticla, materialele provenind din
demolarea, în vederea reconstrucţiei, a cup-
torului modern de sticlă, alimentat cu gaz
metan şi ventilator electric, ce funcţionează în
cadrul Universtăţii de Artă din Bucureşti
(Planşa II).

- În luna mai, o echipă de cercetători, teh-
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nicieni şi studenţi s-a deplasat la Vădastra,
pentru  construirea efectivă a unor elemente
din proiectul virtual al vilei romane, pe spaţiul
acordat universităţii de către primăria comu-
nei. Sub un şopron, parte a curţii interioare a
edificiului imaginar, a fost zidit, conform schi-
ţelor prealabile, cuptorul pentru topirea sti-
clei. Construcţia acestuia a durat o săptămâ-
nă, dar, în condiţiile unei vremi excesiv de
ploioase, nu s-a putut aştepta uscarea, cup-
torul fiind învelit cu o folie de protecţie până
la următoarea etapă (Planşa III).

- La sfârşitul lunii iunie, lucrările au fost
reluate, colectivului alăturându-i-se şi meşte-
rul sticlar al laboratorului de specialitate din
UNA. S-a finalizat construcţia cuptorului, apoi
acesta a fost încălzit cu foc mic, realizându-se
o uscare uniformă. A urmat încărcarea creu-
zetului cu cioburi, iar focul a fost mărit trep-
tat până la topirea sticlei (Planşa IV). Spre
satisfacţia participanţilor, scopul acestei prime
încercări de topire a sticlei la foc de lemne,
fără instalaţii auxiliare de ventilaţie, fusese
îndeplinit, căci cuptorul a rezistat iar sticla nu
numai că s-a înmuiat (obiectiv iniţial), dar
reuşiserăm şi să obţinem, la temperaturi de
peste 900 C֩, o pastă fluidă ce a permis reali-
zarea câtorva  brăţări şi amulete de tip roman,
prin modelare la cald şi presare (Planşa V).

- În cadrul Sesiunii de experimente Time
Maps, organizate la Vădastra în perioada 24
august – 3 septembrie 2012, s-a urmărit spo-
rirea performanţelor arderii în vederea obţi-
nerii unor temperaturi de peste 1000 C֩, ce ar
fi permis lichefierea sticlei până la limita ce ar
face posibilă suflarea acesteia.

Pentru a se analiza modul în care diferitele
materiale au rezistat arderii, în prima zi a fost
demolat cuptorul existent (Planşa VI) şi s-a
început construirea unuia nou, mai mare,
reproiectat  în urma analizelor experimentelor
din iunie. Întrucât s-a constatat că argila,
şamota şi cele câteva cărămizi nearse prove-
nind de la o cărămidărie din apropierea
comunei Vădastra, incluse experimental în
construcţia primului cuptor, rezistaseră bine
focului, am optat pentru folosirea în cea mai
mare parte a materialelor de provenienţă
locală. Noul cuptor a fost clădit în trei zile
(Planşa VII), vremea caniculară contribuind la
uscarea rapidă şi începerea încălzirii cuptoru-
lui la flacără mică (Planşa VIII). Focul a fost
înteţit cu grijă sporită, timp de două zile,
întrucât mare parte a cuptorului, inclusiv
creuzetul (oala) în care urma a fi topită sticla,
erau făcute din materiale nearse. După intro-

ducerea cioburilor, temperatura a fost ridicată
pe parcursul a încă două zile, până ce sticla
s-a topit (Planşa IX) iar gradul ei de fluiditate
a permis culegerea materialului pe ţeavă şi
suflarea unui mic vas, replică a unguentariilor
de tip roman, cei doi lucrători (sticlarul şi un
student din anul II) reconstituind etape ale
meşteşugului antic în condiţii tehnice similare
(Planşa X). Experimentele au fost fotografiate
şi filmate, imaginile gesturilor tehnologice
recuperate fiind introduse în mixajul real –
virtual al proiectului.

Domenii de experimentare
Construirea cuptoarelor
În cadrul experimentelor de construcţie a

cuptoarelor, s-a urmărit găsirea raporturilor
adecvate între forma, dimensiunile şi poziţio-
narea părţilor constitutive în vederea asigură-
rii condiţiilor optime pentru topirea sticlei
folosind puterea calorică a focului de lemne.
Componentele elementare ale unui astfel de
cuptor, identificate în imaginile cuptoarelor
romane din antichitate, sunt: 

1. gura prin care se introduce materialul
lemnos; 

2. tunelul de alimentare; 
3. spaţiul de ardere cuprinzând recipientul

în care se topeşte sticla (acesta putând fi un
bazin, făcând parte din zidăria cuptorului, sau
un creuzet montat deasupra focului în interio-
rul acestuia); 

4. gura de lucru (prin care se alimentează
bazinul de topire / creuzetul cu material vitros
şi se extrage sticla pentru prelucrare) şi 

5. un orificiu în partea superioară (uneori
continuat cu horn) ce permite reglarea circu-
laţiei aerului în timpul arderii, mărirea sau
micşorarea tirajului realizându-se prin acope-
rirea / descoperirea deschiderilor cu cărămizi
sau plăci ceramice modelate special.

Cuptorul 1,  folosit în luna iunie, a fost zidit
pe o vatră circulară cu diametrul  de 70 cm,
prelungită cu 20 cm în zona de alimentare,
pavată la nivelul solului cu un strat gros de 10
cm alcătuit din cărămizi şi fragmente de cără-
mizi. Întrucât pereţii aveau 15 cm grosime, dia-
metrul interior al camerei de ardere era de 40
cm, lungimea tunelului de alimentare 30 cm,
lăţimea gurii de alimentare 20 cm iar înălţimea
interioară a acesteia de 30 cm. Creuzetul,
având diametrul 20 cm şi înălţimea 20 cm, a
fost suspendat cu ajutorul unor console din
material ceramic rezistent, incluse în zidăria
pereţilor la înăţimea de 40 cm faţă de nivelul
vetrei, înălţimea totală a cuptorului fiind 90 cm.  
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Cu prilejul arderii realizate în iunie, la primul
cuptor, am constatat că gura prin care erau
introduse lemnele în cuptor era subdimensio-
nată şi prea apropiată de spaţiul de ardere,
fiind necesară frecvent oprirea alimentării
focului, pentru eliminarea cenuşii, iar incinta
de sub creuzet, în care puterea calorică a
focului trebuia să fie maximă, era prea scun-
dă pentru a permite dezvoltarea intensităţii
flăcărilor.

Cuptorul 2 a fost zidit pe o vatră alungită,
cu dimensiunile 100/150 cm, îngustată în por-
ţiunea de alimentare până la 50 cm, săpată
30 cm sub nivelul solului, căptuşită cu cără-
mizi nearse şi mortar de argilă provenind de
la cărămidăria din apropiere. Diametrul interior
al camerei de ardere a fost 80 cm, iar înălţimea
incintei sub creuzet 60 cm, gura de alimentare
30 cm lăţime / 40 cm înălţime, iar lungimea
tunelului de alimentare până în focarul arderii,
sub creuzet, de 80 cm. Pentru a se asigura
rezistenţa construcţiei începute sub nivelul
solului, porţiunea de până la nivelul încastrării
în zidărie a suporturilor pentru creuzet a fost
zidită cu pereţi mai groşi (20 cm), în formă de
calotă sferică, ea continuând cilindric, cu pereţi
de 15 cm grosime, în zona corespunzătoare
oalei de ardere şi căpătând formă tronconică în
dreptul găurii de lucru, cuptorul fiind ridicat
deasupra solului cu 120 cm. 

Construcţia cuptorului 2 a refolosit o parte
din cărămizile provenind din demolarea cup-
torului 1, însă cea mai mare parte a materia-
lelor (fragmente de cărămizi arse şi mai ales
cărămizi nearse si mortar de argilă, care
rezistaseră foarte bine arderii de la cuptorul
1) a fost asigurată prin bunăvoinţa cărămidă-
riei din apropierea Vădastrei.

Arderea cu lemne
Sarcina esenţială a experimentelor a con-

stituit-o topirea sticlei prin combustia lemnu-
lui, cunoştinţele despre folosirea cuptorului
modern de topit sticlă al Universităţii trebuind
a fi adecvate condiţiilor concrete ale şantieru-
lui experimental de la Vădastra, aici renun-
ţând-se la utilizarea oricăror mijloace artificia-
le (ventilaţie electrică, butelii cu gaz etc.) ce
ar fi putut ajuta arderii.

Întrucât alcătuirea interioară şi tipul de
combustibil folosit sunt interdependente,
reconstituirea formei unui cuptor roman tre-
buia continuată cu redescoperirea procesului
tehnologic al întreţinerii arderii cu lemne.
observaţiile asupra performanţelor focului
urmau a fi aplicate în redimensionarea ele-
mentelor construcţiilor ulterioare.

Materialul lemnos
La cele două arderi (însumând 7 zile de foc

continuu), au fost folosite cca. 2 m STER
lemn (aprox. 1500Kg), atât de esenţă tare
(fag, salcâm, frasin), cât şi moale (plop, arin,
castan, salcie), materialul fiind achiziţionat
din apropiere, de la ocolul Silvic Corabia. În
timpul experimentelor, am constatat că arinul
şi plopul, lemne uşoare, ard repede şi produc
flăcări lungi care se răspândesc cu viteză în
interiorul cuptorului, în timp ce fagul, salcâ-
mul sau frasinul, mai grele, produc flacără
scăzută dar, având putere calorică mai mare,
păstrează mai mult timp temperatura. În func-
ţie de etapa arderii, ce impunea înteţirea sau
menţinerea focului, cele două tipuri de comus-
tibil au fost alternate.

Procesul tehnologic al arderii a început prin
aprinderea unui foc, cu aşchii şi bucăţi mici de
lemn uşor, în faţa gurii de alimentare a cup-
torului. Gura de lucru şi orificiul superior de
aerisire fiind deschise, flăcările lungi au fost
atrase de tiraj, prin tunelul de alimentare, în
interiorul incintei de ardere. În timpul arderi-
lor, comparând rezultatele obţinute în iunie la
cuptorul 1, cu cele din august, când tunelul
cuptorului 2 fusese mărit, am observat că
forma şi dimensiunile acestuia erau importan-
te atât pentru obţinerea unei încălziri trepta-
te şi uniforme a cuptorului, cât şi pentru asi-
gurarea unei circulaţii intense a aerului şi,
implicit, a creşterii performanţelor termice.

După ce focul aprins la gura cuptorului a
uscat şi încălzit interiorul acestuia, uşa de lucru
aflată deasupra creuzetului a fost închisă, iar
zona de ardere a fost mutată treptat în inte-
riorul cuptorului, până ce flăcările au început
să iasă prin orificiul superior. Această etapă s-
a desfăşurat lent, pe parcursul unei zile, prin
gura de alimentare fiind introduse, alternativ,
bucăţi mici de lemn moale şi buşteni lungi de
lemn de esenţă tare, care erau împinşi în inte-
rior pe măsură ce ardeau. În timpul nopţii,
toate gurile cuptorului au fost închise, iar pen-
tru păstrarea şi uniformizarea temperaturii, au
fost adăugate periodic lemne de esenţă tare. A
doua zi, după eliminarea cenuşii, focul a fost
înteţit iar focarul arderii  s-a mutat sub creuzet,
în cazul experimentului din august oala din
şamotă crudă fiind arsă împreună cu cuptorul.
Cioburile de sticlă au fost introduse prin gura
de lucru seara, focul a fost sporit treptat câte-
va ore, pe timpul nopţii asigurându-se din nou
păstrarea nivelului termic atins. Ziua următoa-
re (a treia) procesul arderii a fost intesificat, în
cursul după-amiezii sticla fiind topită. Atât în
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experimentele din iunie (când pe parcursul zilei
la Vădastra erau înregistrate 38 C֩), cât şi în
august (42 C֩), am observat rolul important al
temperaturii ambiante asupra arderii, vremea
caniculară împiedicând asigurarea tirajului
necesar (meşterii olari din localitate spuneau
că „pe căldură mare, flăcările mor”). Astfel, în
ambele experimente, rezultatele maxime au
fost atinse seara, în luna august topirea conti-
nuând şi a patra zi, când în cursul serii tempe-
ratura în incinta de ardere a cuptorului a
depăşit 1000 C֩.

Prelucrarea sticlei
În cadrul experimentelor, s-a urmărit

recuperarea etapelor elementare ale meşte-
şugului prelucrării sticlei „la cald”, în condiţii
tehnice similare antichităţii.

Culegerea sticlei din oala-creuzet s-a reali-
zat cu ajutorul unei tije metalice pe al cărei
vârf, încălzit pentru a se lipi de suprafaţa sti-
clei, a fost preluată prin rotire o cantitate de
pastă fluidă. După creşterea vâscozităţii aces-
tui „miez”, tija era din nou introdusă în mate-
ria fluidă, noua cantitate culeasă putând apoi
fi turnată şi amprentată, prin presare, pe relie-
ful unei suprafeţe ceramice (în cazul produce-
rii amuletelor) sau modelată şi răsucită în jurul
unui cilindru de lemn, în cazul brăţărilor.

Producerea vaselor prin suflarea sticlei pre-
supune înlocuirea tijei metalice cu o ţeavă
protejată printr-un manşon din lemn la extre-
mitatea prin care se suflă. În cadrul experi-
mentelor din luna august, au fost reconstituite
gesturile tehnologice ale meşteşugului obţine-
rii vaselor prin suflare liberă (inventat de
romani cu câteva decenii înaintea celui a
suflării în matriţe), fiind identificate următoa-
rele operaţii: 

1. sticlarul introduce, prin gura de lucru,
vârful înroşit al ţevii în masa sticloasă; 

2. răsuceşte rapid ţeava, învelind vârful
acesteia cu sticlă fluidă; 

3. suflă uşor în ţeavă producând o băşică,
având grija de a roti continuu ţeava, spre a
păstra egală grosimea stratului de sticlă; 

4. după întărirea datorată creşterii vâscozi-
tăţii băşicii iniţiale, ţeava este din nou intro-
dusă în oala cuptorului, de unde se culege o
nouă cantitate de sticlă; 

5. sticlarul scoate ţeava din interiorul cup-
torului şi o roteşte pe un suport aflat la înde-
mână, folosindu-se de o serie de calote con-
cave de lemn („linguri”) pentru a controla sfe-
ricitatea obiectului; 

6. prin rotirea în aer a ţevii, se obţine lun-
girea piesei, iar prin răsucire, datorită forţei

centrifuge, se obţine creşterea diametrului; 
7. cu ajutorul cleştilor şi altor instrumente

simple, se impune profilul obiectului, piesa
fluidă căpătându-şi forma prin alternarea
suflării interiorului cu modelarea exteriorului
vasului; 

8. după stabilirea formei, piesa este pre-
luată de la capătul opus (baza vasului) de alt
lucrător, prin lipire cu altă tijă metalică, fiind
detaşată de ţeava prin care a fost suflată prin
şoc termic şi mecanic (udare şi lovire uşoară);

9. extremitatea detaşată de prima ţeavă
este introdusă în gura de lucru a cuptorului,
unde flăcările înmoaie şi rotunjesc buza vasu-
lui; 

10. vasul de sticlă se introduce în incinta
de recoacere, unde este desprins prin lovire
uşoară de tija lipită la bază. 

Întrucât obiectivul principal al experimen-
telor din anul 2012 îl constituia redescoperi-
rea unor tehnici uitate ale meşteşugului topi-
rii sticlei la foc de lemne, nu prevăzuserăm în
planul de lucru şi construirea unui cuptor de
recoacere (în care temperatura scade treptat,
prin reducerea focului, de la cca. 700 C֩ până
la temperatura ambiantă), artefactele realiza-
te au fost introduse în cenuşa fierbinte din
vatra cuptorului de topire, răcindu-se lent
după închiderea acestuia.

Perspective
În contextul încercărilor de redefinire, prin

prisma modernităţii, a sticlăriei ca Artă a
Focului, purtând zestrea expresivităţii plastice
a tehnicilor antichităţii, dorim ca în cadrul
abordărilor viitoare să încercăm îmbinarea
rigorii ştiinţifice a arheologiei experimentale
cu specificităţile structurării mesajului în arte-
le vizuale contemporane. 

În programul de studiu al artei sticlei în
Universitatea Naţională de Arte, principiile
compoziţionale sunt analizate din perspectiva
soluţiilor artistice descoperite prin tehnicile
tradiţionale, iar tehnologiile noi, neconvenţio-
nale, sunt prezentate prin raportare la vechi-
le meşteşuguri. Prin Acordul de Cooperare
încheiat, în anul 2012, cu Muzeul Naţional al
Carpaţilor Răsăriteni din Sf. Gheorghe, ne
propunem să lărgim domeniul investigaţiilor
experimentale în domeniul istoricului meşte-
şugurilor, stabilind teme de cercetare ce vor fi
propuse în special studenţilor masteranzi şi
organizând sesiuni experimentale, urmate de
expoziţii, în care obiectul artistic să întruneas-
că şi valoarea recuperării istorice. 
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Note / References

1. PIERRE FRANCASTEL, Art et Technique aux XIX-e et
XX-e siècles, Les Éditions de Minuit, Paris 1956:

„Il y a aujourd’hui, pour la premiére fois depuis la
Préhistoire, un art universel...

C’est la dignité de l’art qui exige de la part des
artistes une certaine adaptation aux conditions générales
de la pensée moderne. Les nouvelles  structures n’annu-
lent dans aucun domaine les anciennes, elles les rempla-
cent, elles fournissent d’autres voies d’approche plus
rapides et plus sûres, donnent naissance à des nouveaux
systmées d’intégration des sensations. Nous traversons
actuellement une de ces phases de destruction et de
création simmultanées comme il s’en est trouvé peu dans
l’histoire de l’humanité” (p. 13-14).

„L’opposition de l’Art et de la Technique se résoud dès
qu’on constate que l’art est lui mȇme, dans une certaine
mesure, une technique sur le double plan opératoires et
figuratives... c’est dans la technique qu’on se rencontrent
l’art et les autre activités spécifiques de l’homme” (p. 16).

2. PLINIUS, NATVRALIS HISToRIA. Enciclopedia
cunoştinţelor din Antichitate, volumul al VI-lea, cartea a
trezeci şi şasea, Ed. Polirom, Iaşi 2004:

(65) 191. „...bulgări de silitră aprinzându-se şi
amestecându-se cu nisipul de pe plajă... a început să
curgă un şuvoi de lichid translucid necunoscut mai
înainte. Aceasta a fost originea sticlei (vitrum)”

(66) 192. „Tot aşa, au început să topească laolaltă tot
felul de pietre strălucitoare şi apoi scoici şi nisip de
excavaţie”

(66) 193. „Sticla se topeşte ca arama, în cazane
alăturate, şi se formează lingouri negricioase, cu o
culoare lucioasă. După ce e transformată în lingouri,
acestea se topesc din nou în ateliere şi se colorează:
unele bucăţi capătă formă prin suflare, altele se toarnă,
altele se cizelează...” (p. 209)

(68) 200. „Iar acum, după ce am descris toate rezul-
tatele la care a ajuns talentul care reproduce natura
folosindu-se de meşteşug, suntem cuprinşi de uimire la

gândul că aproape nici un rezultat nu poate fi atins fără
ajutorul focului (ignis)” (p. 211).

3. Proiectul de cercetare exploratorie „Hărţile
Timpului. Comunităţi reale - Lumi Virtuale - Trecuturi
experimentate” (The Maps of Time. Real Communities -
Virtual Worlds - Experimented Past), dezvoltat de o
echipă de cercetători şi artişti din Universitatea Naţională
de Arte Bucureşti, coordonat de prof. univ. dr. Dragoş
Gheorghiu, finanţat în cadrul Programului IDEI de
Autoritatea Naţională Română pentru Cercetare ştiinţifică
CNCS-UEFISCDI, îşi propune redefinirea relaţiei între artă
şi ştiinţă pentru o nouă paradigmă a secolului 21 şi
reconstruirea memoriei locurilor uitate, care va fi oferită
atât comunităţilor reale cât si celor virtuale. 

www.timemaps.net este un instrument pedagogic,
scopul pentru care a fost proiectat fiind cel de a ne ajuta
să ne imaginăm Trecutul, de a recupera prin experiment
tehnologiile antice şi de a le introduce în sistemul de
educaţie contemporan.  Fiecare loc prezentat pe site este
o «hartă a timpului», format din diferite straturi de
locuire, care permit, prin imersiunea vizitatorului în
Realitatea Augmentată, descoperirea formelor obiectelor
şi a gesturilor tehnologice în contextul lor cultural. De
exemplu, în cazul sitului Vădastra, există trei straturi de
locuire specifice: cel contemporan, cel roman şi cel preis-
toric, care au fost reconstruite în Realitate Augmentată.
În stratul contemporan a fost imaginat un Muzeu Virtual
care conţine o Galerie de Arheologie Experimentală, în
care au fost recuperate, prin experiment, tehnologiile din
trecut specifice acestui sit, şi o Galerie de Artă
Contemporană, în care tehnologiile preistorice şi romane
au fost utilizate pentru a crea opere de artă inspirate din
formele obiectelor şi tehnologiile acestor perioade.
Stratul roman prezintă o villa rustica, în care au fost
reconstruite tehnologiile ceramicii, sticlei, metalului şi
textilelor, iar stratul preistoric prezintă o aşezare
calcolitică şi tehnologiile de ţesere şi de modelare a
vaselor ceramice.
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Planşa I / Plate I
foto1. Sticlărie romană la muzeul Romanaţiului din Caracal; foto 2. peisaj Vădastra /

photo1. - Roman glassware at the Museum Romanaţi - Caracal; photo2. - Vădastra  landscape.
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Planşa II / Plate II
(foto 3-4): Exerciţii construcţie cuptor /
(photo 3-4): Furnace building exercises.
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Planşa III / Plate III
(foto 5-7): Construirea cuptorului 1 /

(photo 5-7): Construction of furnace 1.
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Planşa IV /Plate IV 
(foto 8-10): Ardere cu foc de lemne la cuptorul 1 /

(photo 8-10): Burning with wood fire at the furnace 1.
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Planşa V / Plate V 
(foto 11-13): Topirea  şi modelarea sticlei /
(photo 11-13): Melting and modelling glass.
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Planşa VI / Plate VI
(foto 14-16): Dezasamblarea cuptorului 1 /
(photo 14-16): Disassembling the furnace 1.
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Planşa VII / Plate VII 
(foto 17-18): Construcţia cuptorului 2 /

(photo 17-18): Construction of furnace 2.
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Planşa VII / Plate VII 
(foto 19-21): Construcţia cuptorului 2 /
(foto 19-21): Construction of furnace 2.
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Planşa VIII / Plate VIII
(foto 22-24): Încălzirea şi arderea cuptorului 2 /

(photo 22-24): Heating and burning of the furnace 2.
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Planşa IX / Plate IX 
(foto 25-27): Topirea sticlei în cursul nopţii / 

(photo 25-27): Melting glass during the night.
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Planşa X / Plate X 
(foto 28-30): Reconstituirea meşteşugului antic al suflării sticlei / 

(photo 28-30): Reconstruction of the ancient craft of glass blowing.
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Localitatea Apaţa se găseşte în judeţul
Braşov, în partea nordică a Ţării Bârsei, fiind
situată pe malul stâng, vestic al râului Olt
(Fig. 1). La nord de localitate, la stânga
drumului care leagă municipiul Braşov de
localitatea Augustin, în mijlocul unui teren
arabil se înalţă ruinele unei construcţii din pia-
tră, numită de către localnici Cetatea Neagră
(Fig. 2).

Istoria medievală a localităţii este legată de
cea a cetăţii Bran şi a domeniului ei, din care
a făcut parte. Deşi există un număr relativ
mare de informaţii asupra ei, în special din
cursul secolului al XVI-lea, nici unul dintre
documente nu menţionează fortificaţia din
localitate.

Prima atestare documentară a satului pro-
vine de la 15 august 1460, când regele Matia
Corvinul o scoate de sub jurisdicţia castelani-
lor cetăţii Bran, donând-o, împreună cu părţi
din Baciu, Cernatu, Turcheş, Satulung (azi
părţi componente ale oraşului Săcele) lui
Simon Forro din Belin şi lui Nicolae, fiul lui
Mihai din Sf. Gheorghe1. 

În anul 1498, regele Vladislav II (1490-
1516) amaneta Braşovului, pe o perioadă de
zece ani, cetatea Branului, pentru suma de
cinci mii de florini, iar peste doi ani, cu ocazia
unui nou împrumut, oraşul primea sub juris-
dicţia sa şi satele domeniului cetăţii (printre
care şi Apaţa)2.

În diploma din 24 iulie 1500, emisă la cere-
rea braşovenilor, locuitorii satelor domeniului

Bran sunt scoşi de sub jurisdicţia voievodului
Transilvaniei, fiind incluşi în categoria saşilor,
cu condiţia ca taxele şi ridicarea la oaste să se
facă conform obiceiului acestora3. 

Începând cu această dată, satul apare în
permanenţă în registrele domeniului cetăţii,
plătind dările către aceasta. Într-una dintre
însemnări, este consemnată şi turnarea unui
clopot pentru biserica din localitate, la care a
contribuit şi cetatea Bran, dând din rezervele
sale, în acest scop, cupru în valoare de 3 flo-
rini şi 45 aspri4.

În perioada tulbure de la sfârşitul deceniu-
lui trei al secolului al XVI-lea, marcat de lup-
tele pentru tron dintre Ioan Zápolya (1526-
1540) şi Ferdinand de Habsburg (1526-1564),
locuitorii din Apaţa au încercat să se emanci-
peze de sub tutela Braşovului, punându-se
sub ocrotirea voievodului Moldovei, Petru
Rareş (1527-1538, 1541-1546). Ca urmare a
acestui fapt, satul a fost devastat şi ars în
anul 1529 de către părţile beligerante5, fiind
obligat să plătească Braşovului, în anul 1531,
o amendă de 54 de florini şi 25 aspri6.

Concomitent cu posesiunea braşoveană,
părţi din localitate au continuat să fie în pose-
sia familiei Forro (Matias Forro, canonic al
Capitlului de Alba, şi fraţii acestuia), dreptul
de proprietate fiindu-le întărit la 15 iunie
1531 de către regele Ioan I Zápolya7. 

Posesiunea Braşovului asupra domeniului
Bran a durat până în primul deceniu al seco-

„Cetatea Neagră” de la Apaţa (jud. Braşov)

Cuvinte cheie: Apaţa, cetate, turn pentagonal, biserică fortificată
Key words: Apaţa, castle, pentagonal tower, fortified church

The "Black Castle" from Apaţa (Braşov County)
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The ruins of the irregular pentagonal tower from Apaţa have long been regarded as relics of the keep of a medieval

fortress dating from the 14th century.
Field research and resistivity measurements made during 2008, led to the conclusion that those mentioned in the

literature are incorrect, ruin were part of a fortified ensemble (probably a church) dating from the 17th century.
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lului al XVII-lea, când în conformitate cu
punctul 2 din articolul III al Dietei de la Sibiu
(1-14 mai 1613)8, a fost confiscată, în urma
revoltei din anul 1612, condusă de către
judele Michael Weiss (1569-1612). Situaţia a
durat până  în anul 1615, când în conformita-
te cu articolul 9 al Dietei de la Cluj (27 sep-
tembrie – 13 octombrie), cetatea şi domeniul
au trecut în patrimoniul fiscului, sub jurisdic-
ţia directă a principilor Transilvaniei9. 

Braşovul a încercat în mai multe ocazii
recuperarea bunurilor pierdute, dar aceasta a
avut loc abia după trei decenii şi jumătate,
când, în timpul domniei principelui Gheorghe
Rákóczy II (1648-1660), în conformitate cu
diploma de la 29 octombrie 1650, domeniul,
cu toate satele sale (printre ele şi Apaţa), a
fost cedat oraşului pentru suma de 11000 de
florini10.

După această dată, localitatea a făcut parte
în permanenţă dintre satele Ţării Bârsei aflate
sub jurisdicţia directă a judelui de Braşov. 

Istoricul cercetării
Cea mai veche referire asupra cetăţii din

Apaţa provine din cronica preotului braşovean
Szeli József (1710-1782), scrisă în jurul anu-
lui 1763. În aceasta, bazându-se în special pe
tradiţia orală, se menţionează, că localitatea
şi Cetatea Neagră au fost întemeiate în jurul
anilor 1342-1351, în timpul domniei regelui
Ludovic I cel Mare (1342-1382), de către gră-
niceri din regiunea Săcele11. După trecerea ei
în posesia cetăţii Bran şi aşezarea aici a unui
ordin de călugăriţe, localitatea şi-a schimbat
denumirea în Satul Călugăriţelor (în latină
Villa Monachalis; în maghiară Apáca; în ger-
mană Geist). Datele din cronica lui Szeli au
fost preluate de către autorii care s-au ocupat
cu problema fortificaţiei, apărând în aproape
toate operele, cu sau fără menţionarea
sursei.

În deceniul opt al secolului la XVIII-lea,
Benkő József realiza o descriere sumară a
localităţii, menţionând că la nord de sat, în
lunca inundabilă a Oltului, există ruinele unei
mănăstiri, dărâmate din cauza vechimii, care
au fost folosite de către localnici ca loc de
refugiu în timp de primejdii12.

Contemporan cu opera lui Benkő, harta
militară executată la ordinul împăratului Iosif
I (1780-1790) indică existenţa unor ruine sin-
guratice, aflate la nord de sat (Fig. 3), care
sunt înconjurate de şanţuri umplute cu apă,
ce par a face parte dintr-un meandru sau braţ
mort al Oltului13. 

În anul 1865, răspunzând la chestionarul
lui Pesty Frigyes, locuitorii din Apaţa menţio-
nau că, la nord de localitate, există într-un loc
mlăştinos, înconjurat de vechea albie a
Oltului, o ruină care se întinde pe o suprafaţă
de 25 de stânjeni pătraţi, numită Cetate (Vár
în original). Pe una dintre laturile acesteia se
poate citi inscripţia „Gondviselő Szabo Péter,
Biro János, Tempore R. A. Judicis, Joanes
Gáspár, Civis Valentinus Kiis, Georgius Czere,
Stephanus Kispál, Joanes Lászlo, Rector Sch.
Martinus P. Kern, A. T. Faber. Hoc O Ris.
Heretel Rut. Cementarii Georgius H. R.
Sigranos, Jakobus Zsombori, Georgius Török
Petrus Szabo, fides helvevide 1658 Pax”.
Menţionau totodată şi faptul că, în conformi-
tate cu tradiţia locală, fortificaţia a fost con-
struită în timpul invaziei mongole („tatár-
járás” - în terminologia epocii este vorba de
invazia din anul 1241 – n.n.), ca loc de refu-
giu pentru locuitorii satului14. 

La 1866, Kővári László includea fortificaţia
de la Apaţa în categoria cetăţilor comunitare
şi a bisericilor fortificate. În pasajul referitor
la aceasta, menţiona existenţa la sud (sic! –
n.n.) de Apaţa a ruinelor unui „castel”, având
curtea năpădită de buruieni şi ale cărui ziduri,
pe care se pot observa uşi şi ferestre, se mai
păstrează, având o înălţime considerabilă.
Privitor la construirea fortificaţiei, aminteşte
tradiţia orală, conform căreia fortificaţia a fost
ridicată împotriva năvălirilor otomane şi tătă-
reşti, pe vremea când la Apaţa locuiau numai
32 de familii15.

În volumul al III-lea al descrierii Ţinutului
Secuiesc, Orbán Balázs a tratat amplu ruinele
de la Apaţa, a căror vedere a şi publicat-o
(Fig. 4). Conform descrierii sale, este un turn
pentagonal neregulat, cu ziduri groase de 5
picioare (cca. 1,58 m), care se mai păstrează
până la înălţimea de 4-5 stânjeni (cca. 7,6-9,5
metri). Orbán a documentat detaliat şi
inscripţiile de pe ruină. Astfel, pe zidul nord-
estic, lung de 12 paşi, se găsea inscripţia „Soli
Deo Laus Et Gloria”, pe cel estic de 9 paşi,
data de 1658, urmată de „Hoc opus fieri fece-
runt cementarii cigraenses Jacobus Sombori,
Georg Török, Petrus Szabo”, respectiv „Fide
sed cui vide”, iar pe cel sud estic, de 8 paşi,
„Tempore Judicis Apa. (Apaciensis) Joanis
Gaspar, cives Valentinus Kiis, Georg. Czere,
Stef. Kiis pál, Joan László Rec Tor Sch:
Martinus p: Csern Apafalvi. Gondviselő Szabó
Péter, Biró János”, respectiv imaginea unui
om cu capul în jos şi  al unui ulcior. Latura
sud-vestică a turnului, lungă de 11 paşi, era
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ruinată aproape complet, în timp ce pe latura
vestică, de 12 paşi, se putea observa o scară
cu boltirea realizată din travertin poros,
deasupra căreia se găseşte o uşă şi singura
fereastră a clădirii. 

În momentul vizitei lui Orbán, turnul avea
trei etaje, dar pe baza observaţiilor zidăriei,
acesta a considerat că, pe vremuri, construc-
ţia avea cel puţin patru nivele. 

După părerea cercetătorului, clădirea a fost
turnul central (donjonul) de formă pentago-
nală a unei fortificaţii de mari dimensiuni,
care era apărată la rândul ei pe trei laturi de
apele Oltului, iar pe cea de-a patra de un şanţ
de apărare. Bazându-se pe Cronica lui Szeli,
considera că cetatea a fost construită în seco-
lul al XIV-lea, concomitent cu cetatea de la
Crizbav (Cetatea Heltuin sau Cetatea Eroilor),
fiind ulterior utilizată în vremuri de restrişte
ca loc de refugiu care, conform tradiţiei, nu a
fost cucerit niciodată16.

Ulterior, în volumul dedicat Ţării Bârsei,
Orbán revine încă o dată asupra ruinelor de la
Apaţa. Descrierea şi dimensiunile ruinei sunt
asemănătoare cu cele din volumul precedent,
singura diferenţă apare la istoricul fortificaţiei,
cercetătorul considerând, de această dată, că
turnul a fost doar unul dintre elementele de
fortificaţie a unei cetăţi de mari dimensiuni,
ridicat în secolul al XIV-lea, care a suferit
transformări ulterioare (una dintre ele fiind
marcată de inscripţii) şi care a servit ca loc de
refugiu17.

În 1938, fortificaţia apare încă o dată în
literatura de specialitate într-un compendiu al
fortificaţiilor din secuime, dar acesta din
păcate nu este altceva decât reeditarea des-
crierilor de fortificaţii ale lui Orbán, fără a
aduce informaţii noi18.

Începând cu deceniul opt al secolului XX,
îşi fac apariţia şi primele publicaţii în limba
română, dar caracterul acestora este mai
mult de popularizare, în ele fiind transpuse în
general cele scrise în urmă cu un secol de
către Orbán.

Astfel, din ghidul turistic al judeţului Braşov
aflăm: „Lîngă Apaţa, pe drumul spre Ormeniş,
se află ruinele unei cetăţi datând din secolul
al XIV-lea, de pe vremea regelui Ludovic cel
Mare, cetatea având un important rol de apă-
rare în timpul năvălirilor tătare” 19.

După doi ani, a apărut o altă publicaţie,
care tratează mai amplu istoricul cetăţii, din
care aflăm că Cetatea de Apă sau Cetatea
Neagră, înconjurată de un lac alimentat de
râul Olt, a fost construită între 1342-1351,

pentru apărarea Ţării Bârsei împotriva invazi-
ilor şi aparţinea iniţial de cetatea Bran. De la
1500, ea a fost subordonată, sub aspect fis-
cal şi militar, Braşovului. 

Turnul de apărare, care se păstrează şi
astăzi, era înconjurat din trei părţi de apele
Oltului, iar dintr-o parte de un teren mlăşti-
nos. „O inscripţie în limba latină, care se păs-
trează pe turn, indică anul 1638 [sic! – n.n.]
şi câteva nume de oameni. Inscripţia atestă şi
existenţa unei şcoli la data respectivă. Sub
inscripţie se păstrează o frescă”. Cetatea, în
care se adăposteau în vremuri de restrişte şi
locuitorii aşezărilor din jur, a fost asediată în
numeroase rânduri, dar n-a putut fi cucerită20.

Teodor Octavian Gheorghiu încadra fortifi-
caţia între cetăţile care controlau partea nor-
dică a Ţării Bârsei, în perioada când aceasta
se afla în posesia Ordinului Teuton21. Tot el
menţionează faptul că, la Apaţa, înainte de
anul 1382, s-a ridicat o reşedinţă nobiliară,
din care se păstrează ruina donjonului22.

În 1987, Kiss Gábor include în lucrarea sa
despre fortificaţiile medievale din Transilvania
şi fortificaţia de la Apaţa. În descrierea sa,
cetatea apare ca o fortificaţie de formă necu-
noscută, ridicată pe o movilă de mici dimen-
siuni, care se înalţă deasupra mlaştinii din
partea nordică a satului. Singurul element de
fortificaţie păstrat este donjonul de formă
pătrată [sic! – n.n.], de care se leagă funda-
ţiile zidului de incintă. Aminteşte faptul că, la
sfârşitul secolului al XIX-lea, turnul se păstra
în condiţii relativ bune, cu zidurile înalte de 20
de metri, respectiv cu laturile de nord, vest şi
sud păstrate pe lungime de 9 metri, cea de
est fiind de doar 7-8 metri. Considera că tur-
nul cu zidurile groase de 1,60-1,80 metri, ridi-
cat din blocuri de piatră fasonate, a avut pe
vremuri cel puţin patru etaje. Sunt menţiona-
te lacunar şi inscripţiile turnului, anul 1658 de
pe latura estică, respectiv numele lui Szabó
Péter şi Bíró János, de pe latura sud-estică
[sic! – n.n.], despre care considera că au
efectuat renovarea fortificaţiei. 

În ceea ce priveşte ridicarea şi funcţiona-
rea cetăţii, considera că aceasta a fost ridica-
tă de către grănicerii secui strămutaţi aici din
zona Săcele, în timpul domniei lui Ludovic cel
Mare, fiind probabil distrusă la o dată necu-
noscută de către una dintre năvălirile otoma-
ne. Kiss menţionează de asemenea actele de
donaţie din anii 1460 şi 1531, considerând, în
legătură cu cel dintâi, faptul că ea nu menţio-
nează cetatea din cauză că aceasta a conti-
nuat să rămână în posesia coroanei23.
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În anul 1995, într-un volum dedicat biseri-
cilor fortificate din Ţinutul Secuiesc, era atrasă
atenţia asupra faptului că turnul de la Apaţa
prezintă analogii cu turnurile de flancare ale
bisericilor fortificate. Datorită lipsei cercetării,
autorii nu au încercat să facă analogii cu bise-
rica fortificată de la Aita Mare, aflată la cca. 5
km distanţă, pe celălalt mal al Oltului, dar au
presupus că data de 1658, consemnată de
către Orbán, ar trebui să fie anul de con-
strucţie a fortificaţiei. Alături de scurta des-
criere, autorii au oferit şi o vedere tridimen-
sională (Fig. 5), respectiv o reconstituire a
laturii cu inscripţia (Fig. 6)24.  

Fortificaţia nu este menţionată nici în
repertoriul arheologic al judeţului Braşov, nici
în volumul Castelareia Carpatica, editat de
Adrian Andrei Rusu25.

Ultima apariţie într-o lucrare de specialita-
te a fortificaţiei provine din anul 2010. Autorii
pun sub semnul întrebării posibilitatea ca for-
tificaţia să fie anterioară secolului al XVII-lea,
considerând că aceasta a fost un castel de
formă pătrată, întărit cu câte un turn poligo-
nal în fiecare dintre colţuri. Inscripţia menţio-
nată de Orbán este, în opinia lor, ultima infor-
maţie cu privire la folosirea cetăţii, care a fost
distrusă la o dată necunoscută, şi utilizată
ulterior de către localnici ca şi carieră de pia-
tră26.

De ruine şi legendele lor, este legat şi un
obicei local, practicat de Paşte, „împuşcatul
cocoşului”. Conform legendei, în timpul unei
invazii tătăreşti, populaţia s-a retras în cetate.
Invadatorii au pustiit localitatea, dar la retra-
gere au auzit un cântat de cocoş în cetate,
locuitorii refugiaţi fiind astfel descoperiţi.
Cetatea a fost asediată, iar supravieţuitorii au
hotărât drept pedeapsă, împuşcarea cocoşu-
lui care i-a trădat. 

Ruinele n-au beneficiat de o cercetare
arheologică de ansamblu până în anul 2008,
când consiliul local a iniţiat un proiect de
renovare şi restaurare a ruinelor. În vederea
documentării preliminare a proiectului, au
fost efectuate cercetări de teren, şi s-a reali-
zat o prospecţiune magnetometrică şi de
rezistivitate a perimetrului sitului, de către
drd. Călin Şuteu de la Institutul de Arheologie
Sistemică “Iuliu Paul”, din cadrul Universităţii
„1 Decembrie 1918” Alba Iulia.

Descrierea ruinelor
În prezent, singurele vestigii vizibile la

suprafaţă sunt ruinele aflate în stare avansa-
tă de degradare a unei construcţii de piatră,

un bastion (Fig. 7, 8), care se găseşte pe un
teren arabil, utilizat intens.

Din bastionul de formă de pentagon nere-
gulat în exterior şi hexagon neregulat în inte-
rior (Fig. 9), se mai păstrează în prezent doar
laturile sudică, lungă de 5,30 m (Fig. 10),
estică, lungă de 6 m (Fig. 11), nord-estică,
lungă de 7,43 m (Fig. 12) şi o porţiune de
cca. 2,5 m de pe latura nord-vestică. Zidul,
care la bază are grosimea de 1,4 metri a fost
ridicat din piatră de carieră şi legat cu mortar
de calitate superioară. În interiorul turnului,
la nivelul fiecărui etaj, zidul formează câte un
prag, îngustându-se cu câte 10 cm (Fig. 13).
Etajele erau despărţite de planşee de lemn,
susţinute de câte cinci bârne (cca. 30×28 cm)
ale căror capete erau sprijinite în locaşuri
practicate în zidărie (Fig. 14). 

Fiecare latură a bastionului a fost dotată cu
ambrazuri de tragere, amplasate pe nivelele
corespunzătoare fiecărui etaj. Aceste orificii
practicate în zidărie au avut formă de pană,
mai late în interior şi mai înguste spre exte-
rior, fiind obturate de o „uşiţă” orizontală care
se deschidea în jurul unui ax central (Fig. 15). 

Pe latura nord-vestică, la 0,50 m de la colţ,
se poate observa urma demantelată a zidului
de incintă, groasă de circa 0,90 m, care este
observabilă până la o înălţime de 3,25 m de
la nivelul actual al solului (Fig. 16). 

Interiorul ruinei este umplut cu dărâmă-
tură până la jumătatea nivelului inferior.

Pe terenul aflat pe latura vestică a ruinei au
fost adunate fragmente ceramice lucrate pe
roata rapidă, realizate din pastă degresată cu
mică şi nisip, arse în egală măsură oxidant şi
reducător, databile pentru secolele XVI-XVII.

În cursul prospecţiunii efectuate în perime-
trul ruinei, au fost efectuate măsurători pe
zece trasee (Fig. 17), a căror direcţie a fost
afectată în mare măsură de către culturile
agricole din spatele bastionului. În urma
acestora (Fig. 18), s-a putut constata că în
perimetru există mai multe aglomerări de pia-
tră, care marchează urme de ziduri sau dărâ-
mătură aflată în subteran. Deosebit de mar-
cante în acest sens au fost urmele de zidărie
apărute pe latura vestică a perimetrului cer-
cetat, care par a indica urmele unui bastion
cu formă şi dimensiuni aproximativ asemănă-
toare cu cel aflat la suprafaţă, respectiv o
aglomerare cu rezistivitate mare, aflată între
cele două obiective care pare a fi urma unei
construcţii de mari dimensiuni.
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Concluzii 

În lipsa unor cercetări arheologice propriu-
zise, problema fortificaţiei de la Apaţa este
departe de a putea fi considerată rezolvată,
totuşi, în urma cercetărilor efectuate se pot
trage câteva concluzii.

În primul rând, atât forma, cât şi modul de
fortificare a construcţiei exclud faptul că
aceasta ar fi fost un donjon, părând mai
degrabă bastionul sau turnul de flancare a
unei fortificaţii medievale târzii. Urmele de zid
de pe latura nord-vestică şi denivelările solu-
lui din colţul vestic al turnului indică faptul că
acesta era legat de un ansamblu mai mare,
care pare a fi o incintă fortificată, cu ziduri
înalte de cel puţin 3,5-4 metri.

Denivelările terenului din jur şi cercetările
magnetometrice şi de rezistivitate indică exis-
tenţa la nord-vest de turn a unui ansamblu de
formă pătrată de cca. 0,8-1 ha, în centrul
căreia pare a exista o altă construcţie (Fig. 19).

Modul de realizare a ambrazurilor de tra-

gere (asemănător cu cele ale bisericii fortifi-
cate de la Prejmer), coroborate cu ceramica
recoltată din zona turnului, indică construirea
fortificaţiei mai degrabă în secolele XVI-XVII,
decât în secolul XIV. Data şi inscripţiile men-
ţionate de Orbán, ale căror urme se mai pot
observa pe alocuri, indică o renovare sau o
refacere a ansamblului.

Pe baza datelor de care dispunem în pre-
zent, trebuie presupus că la Apaţa avem de a
face cu vestigiile unei biserici fortificate ase-
mănătoare cu cea de la Aita Mare (Fig. 20),
formată dintr-o biserică centrală şi turnuri pe
colţuri, ridicată probabil în secolul al XVII-lea. 

Deocamdată nu dispunem de nicio infor-
maţie cu privire la distrugerea şi abandonarea
fortificaţiei, dar aceasta putea avea loc la
1660, în timpul invaziei tătare de pedepsire a
Transilvaniei pentru sprijinul acordat principe-
lui Gheorghe Rákóczi II (1648-1660), depus
de Poarta Otomană, sau de evenimentele
militare din Ţara Bârsei din timpul răscoalei
lui Francisc Rákóczi II (1703-1711). 
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Figura 1 / Figure 1
Plan general de încadrare / Framing Master Plan.
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Figura 2 / Figure 2
Localitatea Apaţa şi poziţia ruinelor / Apaţa settlement and ruins position.

Figura 3 / Figure 3
Apaţa pe harta Iosefină / Apaţa on the Josephine map.
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Figura 4 / Figure 4
Ruinele de la Apaţa (după Orbán

Balázs) / 
Ruins of Apaţa (after Orbán

Balázs).

Figura 5 / Figure 5
Ruinele turnului de la Apaţa (reconstituire de
Gyöngyössy János) / Tower ruins from Apaţa

(János Gyöngyössy reconstitution).

Figura 6 / Figure 6
Inscripţia de pe latura sudică (reconstituire de 

Gyöngyössy János) / Lettering on the southern side (János
Gyöngyössy reconstitution).

Figura 7 / Figure 7
Ruinele de la Apaţa. Vedere dinspre est /

Ruins of Apaţa. View from the east.

Figura 8 / Figure 8
Ruinele de la Apaţa. Vedere dinspre sud-vest / 

Ruins of Apaţa. View from the southwest. 
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„Cetatea Neagră” de la Apaţa (jud. Braşov)

Figura 9 / Figure 9
Planul bastionului / Bastion Plan. 

Figura 10 / Figure 10
Latura sudică / The south side. 

Figura 11 / Figure 11
Latura sud-estică / Southeastern side. 

Figura 12 / Figura 12
Latura nord-estică / The north-eastern side. 

Figura 13 / Figure 13
Planul zidurilor etajelor / 

Floors walls plan.

Figura 14 / Figure 14
Locaşurile de bârne ale etajelor /

Bay beams of floors.
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Figura 15 / Figure 15
Ambrazură de tragere / Embrasures for firing.

Figura 16 / Figure 16
Latura nord-vestică, cu urmele zidului de
incintă / The northwest side, with traces

of the precinct wall.

Figura 17 / Figure 17
Traseele măsurătorii de rezistivitate / 

Resistivity routes measurement.

Figure 18 / Figure 18
Urme în sol relevate în cursul măsurătorii
de rezistivitate / Footprints going relevant

soil resistivity measurement.

Figura 19 / Figure 19
Planul probabil al ansamblului fortificat de la Apaţa / 

The probable plan of Apaţa fortified ensemble.

Figura 20 / Figure 20
Planul bisericii fortificate de la Aita Mare / 

The Plan of the fortified church from Aita Mare.
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Patrimoniul cultural al Republicii
Moldova este alcătuit din elemente mobile şi
imobile create de-a lungul istoriei de către
diverse generaţii de oameni care au locuit în
spaţiul pruto-nistrean. În afară de bunurile
culturale materiale, din moştenirea culturală
naţională face parte şi patrimoniul intangibil1.

Patrimoniul arheologic constituie ansam-
blul bunurilor materiale apărute ca rezultat al
activităţii umane din trecut, păstrate în condi-
ţii naturale la suprafaţa solului, în subsol şi
sub apă, sub formă de situri (aşezări, necro-
pole, morminte izolate, tumuli, cetăţi, valuri,
construcţii, biserici, clădiri, anexe gospodă-
reşti etc.) sau bunuri mobile (obiecte sau
fragmente ale acestora), care, pentru a fi
identificate şi studiate, necesită aplicarea
metodelor arheologice2. Cele mai vechi situri
arheologice de pe teritoriul Republicii Moldova
datează din paleoliticul timpuriu (cca. 500-100
mii ani î.H.). Republica Moldova este, de ase-
menea, cunoscută ca parte a unor complexe
cultural-arheologice de importanţă europea-
nă, cum ar fi Cultura eneolitică Cucuteni-
Tripolie (mileniile IV-III î.H.), Cultura Sântana
de Mureş - Černjachov (sec. III-IV d.H.). Un
mărgăritar al patrimoniului cultural al

Republicii Moldova este Rezervaţia istorico-
culturală şi natural-peisagistică Orheiul Vechi
care cuprinde o gamă largă de situri culturale
din diverse epoci istorice (aşezări, cetăţui,
valuri de apărare, citadelă din piatră, chilii şi
mănăstiri rupestre, biserici etc.).

Patrimoniul arhitectural constituie una
dintre cele mai reprezentative părţi atât ale
oraşului istoric, cât şi ale localităţilor rurale şi,
ca parte integrantă a patrimoniului cultural
naţional, trebuie să fie cartea de vizită a fie-
cărei aşezări umane3. În cele mai dese cazuri,
monumentele de arhitectură sunt împărţite,
după importanţa lor, în două categorii de bază
– monumente de valoare naţională şi monu-
mente de valoare locală, ele fiind amplasate
într-un anumit spaţiu istoric, izolat sau în
grup. Din lista celor mai importante situri de
arhitectură din Republica Moldova se eviden-
ţiază Biserica „Adormirii Maicii Domnului”, de
la Căuşeni, Cetăţile medievale de pe Nistru,
de la Soroca şi Tighina etc. O trăsătură speci-
fică a patrimoniului arhitectural al Republicii
Moldova este păstrarea specificului arhitectu-
rii urbane şi rurale. Astfel, majoritatea oraşe-
lor din Republica Moldova au fost fondate în
sec. XIX-XX, cu excepţia câtorva care au apă-
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rut ca târguri în perioada medievală, fiecare
din ele păstrând specificul perioadelor date.
Satul a fost şi rămâne tipul majoritar al habi-
tatului uman, original prin tradițiile sale
culturale și elementele caracteristice arhitec-
turii rurale.

Patrimoniul intangibil reprezintă totalitatea
creaţiilor tradiţionale, orale, autentice, trans-
mise din generaţie în generaţie, exprimate în
forme literare, muzicale, coregrafice sau tea-
trale, precum şi ansamblul practicilor, repre-
zentărilor, expresiilor, cunoştinţelor şi abilităţi-
lor – împreună cu instrumentele, obiectele,
artefactele, vestimentaţia specifică, accesorii-
le şi spaţiile culturale asociate acestora – pe
care comunităţile, grupurile şi, după caz, indi-
vizii, le recunosc ca parte integrantă a patri-
moniului lor cultural4.

Patrimoniul arhivistic constituie totali-
tatea documentelor depuse la păstrare per-
manentă în arhivele de stat, în alte depozite
speciale şi instituţii de stat. Din patrimoniul
arhivistic fac parte şi documentele partidelor,
altor organizaţii şi mişcări social-politice, aso-
ciaţiilor culturale, ale organizaţiilor sindicale,
obşteşti, cooperatiste, confesionale, ale între-
prinderilor pe acţiuni şi ale altor întreprinderi
ce nu se află în proprietatea statului, ale uni-
unilor de creaţie şi ale societăţilor ştiinţifice,
care au fost înregistrate şi recunoscute în
modul stabilit ca persoane juridice. Restricţiile
asupra utilizării documentelor ce conţin infor-
maţii clasificate expiră, de regulă, după 25 de
ani de la data apariţiei, a celor privind drep-
turile şi interesele ocrotite de lege ale cetăţe-
nilor – după 75, a registrelor de stare civilă –
după 100 de ani5. Păstrarea definitivă a docu-
mentelor se face la două arhive istorice cen-
trale (Arhiva Naţională a Republicii Moldova şi
Arhiva Organizaţiilor Social-Politice a
Republicii Moldova), activitatea cărora este
supravegheată direct de Serviciul de Stat de
Arhivă, şi la mai multe arhive centrale specia-
lizate, care sunt subordonate unor structuri
guvernamentale de nivel naţional. Păstrarea
intermediară a documentelor este pusă în sar-
cina arhivelor departamentale de ramură sau a
celor teritoriale (municipale şi raionale)6.

Date statistice. În Republica Moldova
sunt cunoscute peste 15 mii de monumente
de istorie şi cultură, dintre care doar 5.206
sunt incluse în Registrul monumentelor ocro-
tite de stat. Din numărul total de monumente,
cca. 8000 sunt situri arheologice, peste 100
de cetăţui din pământ antice şi medievale
timpurii, 3 cetăţi medievale cu zid, 6 târguri

medievale (Orhei, Lăpușna, Tighina, Soroca,
Căuşeni, Chişinău), 788 de biserici, 129 de
curţi boiereşti şi mai multe orașe istorice din
sec. XIX (Cahul, Bălți, Chişinău, Lipcani,
Tighina, Tiraspol etc.). La fel, menţionăm că
din cele 5.206 monumente incluse în registru,
4.086 monumente sunt de importanţă naţio-
nală şi 1.120 de importanţă locală. Cele mai
multe monumente de importanţă naţională
sunt amplasate pe teritoriul municipiului
Chişinău (419) şi în raionul edineţ (380).
Astfel, din Registrul monumentelor ocrotite
de stat fac parte 2.696 de situri arheologice,
1.284 monumente de istorie, 1.261 de arhi-
tectură şi 225 de artă.

Cele mai vizitate locuri din Republica
Moldova sunt Orheiul Vechi, mănăstirile de la
Căpriana, ţipova, Saharna, Curchi, Hâncu,
cetatea medievală de la Soroca, pivniţele de
la Cricova şi Mileştii Mici.

Arhiva Naţională a Republicii Moldova
deţine un fond bogat de documente, cele mai
vechi datând din sec. XV. Din fondul arhivistic
general fac parte cca. un milion de documen-
te pe suport de hârtie, 150 de mii negative
fotografice, peste 5 mii de benzi magnetice,
peste 15 mii de filme etc. Arhiva
Organizaţiilor Social-Politice a fost creată pe
baza Arhivei Partidului Comunist al Moldovei.
Astăzi, arhiva deţine cca. 9 km liniari de docu-
mente ce reprezintă istoria zbuciumată a
secolului al XX-lea.

Un loc aparte îl ocupă sistemul naţional de
biblioteci, alcătuit din peste 2.900 de instituţii,
dintre care 1.383 sunt biblioteci publice,
1.490 biblioteci ale instituţiilor de învăţământ
etc., cu un volum total de peste 86 milioane
de unităţi materiale. Cele mai bogate biblio-
teci din Republica Moldova sunt Biblioteca
Naţională, înfiinţată în anul 1832 cu un fond
de peste 2,5 milioane de lucrări, inclusiv
colecţia de carte veche şi rară; Biblioteca
municipală “B.P. Hașdeu”, înființată în anul
1877, cu un fond de peste un milion de volu-
me; Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei
Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
fondată în anul 1928, cu un fond de peste 1,4
milioane lucrări.

O bună parte a patrimoniului cultural-isto-
ric se păstrează astăzi în muzeele din
Republica Moldova – peste 730 mii piese.
Primele muzee au fost edificate în Basarabia
în sec. XIX. Astăzi, în Republica Moldova exis-
tă cca. 100 de muzee, dintre care 5 muzee
naţionale. Muzeul Naţional de Arheologie şi
Istorie a Moldovei şi Muzeul Naţional de
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etnografie şi Istorie Naturală sunt cele mai
mari şi bogate muzee din Republica Moldova. 

Cadrul legal naţional
Constituţia Republicii Moldova deleagă res-

ponsabilitatea pentru protecţia monumente-
lor culturale cetăţeanului:

„Protecţia mediului înconjurător, conserva-
rea şi ocrotirea monumentelor istorice şi cul-
turale constituie o obligaţie a fiecărui cetă-
ţean” 7. 

Actul normativ general care reglementează
relaţiile sociale din domeniul protecţiei patri-
moniului cultural al Republicii Moldova este
Legea privind ocrotirea monumentelor8 şi,
mai recent, Legea nr. 218 din 17.09.2010 pri-
vind protejarea patrimoniului arheologic9,
Legea nr. 280 din 27.12.2011 privind proteja-
rea patrimoniului naţional mobil, Legea nr.
192 din 30.09.2011 a monumentelor de for
public şi Legea nr. 58 din 29.03.2012 privind
protecţia patrimoniului cultural imaterial. Pe
lângă aceste legi, mai există un şir de alte
prevederi normative care abordează direct
sau tangenţial protecţia monumentelor de
cultură10. Pe lângă legi, există şi un şir de
regulamente menite să implementeze preve-
derile normative şi să reglementeze relaţiile
juridice din diverse domenii conexe patrimo-
niului cultural11. Regulamentul privind zonele
protejate naturale şi construite din 2001, care
reconfirmă faptul că regimul de protejare a
patrimoniului construit se stabileşte doar în
cazul când sunt incluse în Registrul monu-
mentelor:

„1. În cazul patrimoniului construit, regimul
de zone protejate se stabileşte pentru monu-
mentele incluse în Registrul monumentelor
Republicii Moldova ocrotite de stat şi în regis-
trele monumentelor unităţilor administrativ-
teritoriale”.

Totodată, bunul cultural, inclusiv monu-
mentul istoric, este protejat de lege împreună
cu terenul adiacent acestuia, pe suprafaţa
cărora este limitată orice activitate care con-
travine destinaţiei lor speciale12.

În anii de la obţinerea  independenţei,
Republica Moldova a semnat şi ratificat mai
multe tratate internaţionale, printre care şi 11
convenţii în domeniul protecţiei patrimoniului
cultural13. Deşi legislaţia Republicii Moldova
acordă prioritate tratatelor internaţionale în
cazul când acestea au fost ratificate şi au
intrat în vigoare, totuşi, în majoritatea cazuri-
lor, prevederile convenţiilor internaţionale nu
sunt aplicate. În anul 1999, Republica
Moldova a aderat la Convenţia pentru protec-

ţia patrimoniului cultural în cazul unui conflict
armat (1954), însă asupra conţinutului aces-
teia, Ministerul Culturii nu s-a pronunţat nicio-
dată. Astfel, legislaţia Republicii Moldova con-
ţine un şir de acte normative în domeniul pro-
tecţiei patrimoniului cultural şi natural care se
completează reciproc, dar o interacţiune
eficientă între acestea lipseşte. 

Managementul patrimoniului cultural
Ocrotirea patrimoniului cultural este reali-

zată de către Guvern, în colaborare cu
Parlamentul şi alte instituţii publice şi private.
Parlamentul are menirea să aprobe acte nor-
mative în domeniu, să includă şi să excludă
monumente din Registrul monumentelor
ocrotite de stat etc. Ministerul Culturii este
organul public central responsabil de dome-
niul ocrotirii patrimoniului cultural, sub egida
căruia activează Agenţia de Inspectare şi
Restaurare a Monumentelor, Agenția
Națională Arheolo-gică, Consiliul Naţional al
Monumentelor istorice, Consiliul Naţional al
Monumentelor de For Public, Comisia
Naţională Arheologică etc. Academia de Ştiin-
ţe a Moldovei, prin institutele de cercetare
subordonate, în rând cu instituţiile universita-
re realizează un şir de programe de cercetare
în domeniul patrimoniului cultural şi consultă
Ministerul Culturii în diverse probleme care
vizează acest domeniu. O strategie naţională
în domeniul ocrotirii patrimoniului cultural lip-
seşte până în prezent.

Concluzii
Procesele de globalizare și uniformizare a

vieții contemporane conduc deseori la pierde-
rea unor componente culturale care, în final,
știrbesc identitatea și moștenirea culturală a
fiecărui popor. De aceea autorităţile publice
ale fiecărui stat trebuie să colaboreze cu
diverşi specialişti, pentru a realiza proiecte
calitative în domeniul protejării patrimoniului
cultural. Totodată, instituţiile statului sunt
obligate să asigure programe pluridisciplinare
de formare în politici culturale, protecţia,
managementul şi valorificarea patrimoniului
cultural. Turismul cultural trebuie să fie inte-
grat în strategiile de dezvoltare economică a
statului14, iar itinerarele culturale trebuie să
constituie un cadru excepţional pentru o cul-
tură a păcii, bazată pe legăturile istoriei
comune, pe spiritul toleranţei, respectului şi
aprecierii diversităţii culturale a diferitelor
comunităţi care au contribuit la existenţa lor15. 

elaborarea unei strategii naţionale, susţi-
nute de un plan de acţiuni pe termen scurt şi
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mediu, ar facilita elaborarea unor politici cul-
turale eficiente în Republica Moldova. Pentru
realizarea acestor paşi, Guvernul Republicii
Moldova ar trebuie să acorde o mai mare
atenţie şi importanţă Ministerului Culturii,
deoarece în situaţia actuală (marginală)
Ministerul are posibilităţi modeste, atât din
punct de vedere managerial, cât şi financiar.
Totodată, şi Ministrul Culturii, dacă doreşte să
construiască strategii şi politici culturale efi-
ciente, ar trebui să coopteze un personal pro-
fesionist şi responsabil şi să fie mai receptiv la
sugestiile societăţii civile, aşa cum cer preve-
derile mai multor convenţii internaţionale la
care a aderat Republica Moldova. Pentru rea-
lizarea unor politici eficiente în domeniul dis-
cutat trebuie conştientizat faptul că patrimo-
niul cultural aparţine umanităţii şi ne repre-
zintă trecutul istoric comun16. evident, aici se
cere un parteneriat eficient între administraţia
publică locală, centrală, instituţii universitare
şi AŞM, care, de comun acord, să construias-
că strategii de ocrotire a moştenirii culturale

şi să integreze bunurile culturale în circuitul
istoric şi turistic, fără a afecta integritatea şi
originalitatea lor.

Primul pas în realizarea cu succes a unor
programe în domeniul protecţiei patrimoniului
cultural este asigurarea accesului la informa-
ţie şi formarea cetăţeanului responsabil17.
Deşi necesită mai mult timp şi efort, cele mai
eficiente politici culturale sunt realizate prin
intermediul educaţiei de la mic la mare18.
Într-un stat de drept bazat pe normele demo-
craţiei, cetăţeanul, a cărui formare trebuie să
fie în spiritul responsabilităţii şi activismului
civic, este responsabil de ocrotirea şi valorifi-
carea moştenirii culturale în egală măsură cu
instituţiile statului19. Sensibilizarea opiniei
publice privind valoarea şi importanţa moşte-
nirii culturale trebuie să devină o practică,
deoarece patrimoniul cultural constituie atât
un element al identităţii, cât şi o sursă de
inspiraţie şi de creativitate pentru generaţiile
prezente şi viitoare20.
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privind protecţia şi salvgardarea patrimoniului
arhitectural, adoptată la Granada, 1985, ratificată la
21.12.2001; Convenţia Consiliului europei privind
protecţia patrimoniului arheologic, adoptată la La
Valletta, 1992, ratificată la 21.12.2001; Convenţia
europeană a peisajului, adoptată la Florenţa, 2000,
ratificată la 14.03.2002; Convenţia-cadru a Consiliului
europei privind valoarea patrimoniului cultural  pentru
societate, adoptată la Faro, 2005, ratificată la 01.12.2008
și Convenţia europeană privind coproducţia
cinematografică (02.10.1992), semnată la 11.01.2008.

14. Carta turismului cultural, adoptată de ICOMOS în
noiembrie 1976.

15. Carta ICOMOS privitor la itinerarele culturale,
ratificată de a 16-a Adunare Generală a ICOMOS,
Quebec, (Canada) 4 octombrie 2008.

16. Articolul 3, Patrimoniul comun al europei,
Convenţia-cadru a Consiliului europei privind valoarea
patrimoniului cultural pentru societate, Faro, 27
octombrie 2005; Cavruc, Postică 2010, p. 43.

17. Articolul 12. Accesul la patrimoniul cultural şi
participarea democratică, Convenţia-cadru a Consiliului
europei privind valoarea patrimoniului cultural pentru
societate, Faro, 27 octombrie 2005.

18. Capitolul VI. Programe educaţionale, Convenţia
privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natu-
ral, UNeSCO, Paris, 1972; Articolul 13. Patrimoniul
cultural şi învăţământul, Convenţia-cadru a Consiliului
europei privind valoarea patrimoniului cultural pentru
societate, Faro, 27 octombrie 2005.

19. Musteaţă 2001.
20. Articolul 15(1), Convenţia europeană privind

protecţia patrimoniului arhitectural, Granada, 1985.
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SeRGIU MUSTeAţă

Două proiecte de reconstrucţie a monumentelor istorice: 
1. Cetatea Soroca - proiect de restaurare în curs de finalizare; 
2. Mănăstirea Ţipova - proiect de reconstrucţie abandonat /

Two projects of reconstruction of historic monuments:
1. Soroca Fortress - restoration project being finalized;

2. Tipova Monastery - reconstruction project, abandoned.

1

2
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ANgVSTIA 17-18, 2014, Prezentări de carte, pag. 279-294

Volumul prezentat a fost publicat în presti-
gioasa colecţie Archaeolingua de către
Anthony harding şi Valeriu Kavruk. Anthony
harding este profesor de arheologie la
universitatea din Exeter şi este cunoscut pen-
tru cercetările în domeniul preistoriei (epoca
bronzului), în special cu privire la arheologia
sării, comerţul, conflictele armate etc. Este
autor şi coautor al mai multor cărţi şi articole
de specialitate. A condus mai multe săpături
în Marea Britanie, Polonia, România etc.
Valerii Kavruk este directorul Muzeului
Naţional al Carpaţilor Răsăriteni (în continua-
re MNCR) din Sfântu gheorghe, arheolog-
expert, specializat în domeniul preistoriei. A
condus mai multe şantiere arheologice impor-
tante ca cele de la: Beclean – Băile Figa,
Păuleni – Cetăţuie, Zoltan etc. Este autor şi

coautor a mai multor cărţi şi studii, cele mai
importante dezbătând exploatarea şi comer-
ţul sării, probleme de cronologie a epocii
bronzului etc.

Lucrarea este redactată în limba engleză,
bogat ilustrată-color. Este structurată în
unsprezece capitole şi şase apendice.
Volumul este construit în jurul exploatării şi a
schimbului de sare în zona est-carpatică,
inclusiv teritoriile învecinate. Sunt prezentate
rezultatele cercetărilor de teren şi raportul
săpăturilor arheologice întreprinse la Beclean
– Băile Figa. Volumul începe cu un cuprins
(Content), continuând cu lista figurilor (List of
Figures, 7-13 p.), a planşelor (List of Plates,
15-16 p.), a tabelelor (List of Tables, 17 p.),
încheindu-se cu mulţumiri (Acknowledge-
ments, 19 p.).

În primul capitol (Chapter 1. Introduction,
21-26 p.), redactorii volumului (în continuare
A. h.-V. K.) ne prezintă contextul cercetărilor,
desfăşurate printr-o colaborare internaţională
britanico-română, cu privire la exploatarea
sării în zona Carpaţilor Răsăriteni. Aflăm
detalii despre cadrul geografic, zăcămintele şi
sursele saline în regiunea Carpato-Danubiano
-Pontică, cea mai bogată zonă fiind în interio-
rul arcului carpatic, sub formă de izvoare
sărate şi sare gemă, dar nu sunt neglijabile
nici sursele din teritoriile învecinate sau din
Marea Neagră. 

Al doilea capitol (Chapter 2. Salt sources
and salt springs in the Carpathian zone, 27-
34 p.), redactat de Krzysztof Bukowski
(universitatea de Ştiinţă şi Tehnologie,
Krakovia, Polonia), ne oferă o scurtă prezen-
tare geologică despre formarea izvoarelor
sărate şi a depozitelor de sare în zona
Carpaţilor orientali. Aceste evenimente au
avut loc în Miocenul Mijlociu, cu circa 16-12
milioane de ani în urmă, prin evaporarea
mărilor şi lacurilor.

Explorations in Salt Archaeology in the Carpathian zone

ANThoNy hARDINg, VALERII KAVRuK; Explorations in Salt Archaeology in the Carpathian zone, 
in Archaeolingua, Vol. 28, Budapesta, 2013, 330 p., 38 Planşe.

Jozsef PUSKÁS
arheolog independent, Târgu Secuiesc – Lunga

joska1987@yahoo.com

www.cimec.ro / www.mncr.ro



Capitolul al treilea (Chapter 3. Traditional
salt exploitation in Transylvania, 35-40 p.), de
Andrea Chiricescu (MNCR, Sfântu gheorghe)
tratează observaţiile etnografice legate de
exploatarea sării în prezent, din zona saliferă
a Transilvaniei. Cercetările au fost efectuate
de MNCR şi Exeter university între anii 2003-
2005. Prima dată sunt dezbătute identificarea
şi exploatarea surselor saline prin diferite
metode moştenite din generaţiile anterioare.
Apa sărată este procurată de obicei din fân-
tâni şi/sau izvoare, construite şi protejate cu
structuri de lemn, dar au fost descoperite şi
construcţii închise din lemn sau (în zilele
noastre) din cărămidă şi beton. ultima parte
se ocupă cu folosirea apei sărate şi a sării în
gospodărie. Această substanţă indispensabilă
este folosită în viaţa de zi cu zi a locuitorilor
pentru gătit, pentru conservare (murături,
saramură, conservarea cărnii) etc., în zooteh-
nie şi nu în ultimul rând pentru scopuri sani-
tare, atât la oameni, cât şi la animale.

Capitolul al patrulea (Chapter 4. Transyl-
vania, 41-153 p. – A. h.-V. K.) conţine rapor-
tul cercetărilor arheologice întreprinse cu
ocazia acestui proiect în anii 2007-2012. În
introducere este o prezentare sumară a des-
coperirilor din Valea Florilor (jud. Cluj), după
care aflăm rezultatele cercetărilor din judeţe-
le Covasna şi harghita. Coloana capitolului
este dată de săpăturile de la Băile Figa (jud.
Bistriţa-Năsăud), unde au fost găsite mai
multe construcţii de lemn, bine conservate,
aparţinând diferitelor epoci, care erau folosite
la extragerea sării (cercetările nu au fost fina-
lizate până la apariţia volumului). Din câte
ştim, până la ora actuală, avem în faţă o
situaţie unică de pe teritoriul ţării, probabil şi
la nivel european. În continuare, sunt descri-
se, în linii generale, descoperirile mai impor-
tante. 

Secţiunea I (Trench I.) cuprinde cercetări-
le din anii 2007-2009, având o suprafaţă de
10x14 m. Au fost descoperite mai multe con-
strucţii din lemn, iar pe baza datelor radiocar-
bon acestea au aparţinut epocii bronzului
(rămăşiţele unui gard de nuiele, două jghea-
buri, pe baza datelor radiocarbon acestea
erau folosite exclusiv în epoca bronzului), a
fierului (o construcţie patrulateră din bârne
suprapuse şi o scară) şi a secolelor V-VI e.n.
Mai multe structuri au fost excavate în area-
lul nordic de cercetare (Secţiunea III. –
Trench III.), databile în secolul X î. e. n.
Funcţia lor este încă neclară, dar probabil
erau folosite ca depozite de sare. gropile des-

coperite conţineau ceramică de la sfârşitul
epocii bronzului timpuriu (grupul Iernut-
Zoltan/gornea-Foeni), decorate cu măturica
şi impresiuni textile. Secţiunea XXIII (Trench
XXIII) avea dimensiunea de 8x6 m, aici fiind
descoperite rămăşiţele unei construcţii, cu
două ziduri păstrate. unul era făcut din nuie-
le, celălalt, din scânduri verticale. Din păcate,
nu aflăm detalii despre datarea complexului.

După prezentarea săpăturilor, sunt mai
multe subcapitole dedicate cercetărilor inter-
disciplinare, redactate de autori din ţară şi
străinătate. Primul este intitulat geophysical
investigations at the prehistoric salt produc-
tion site at Băile Figa, semnat de Dan Ştefan
(Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan”,
Bucureşti). Prezintă posibilităţile şi limitele
măsurărilor geofizice într-un mediu “extrem”,
unde atât compoziţia solului, cât şi materiale-
le arheologice diferă considerabil de cele
obişnuite. Materialul arheologic descoperit
(The finds. Pottery. Stone) este prezentat de
Adela Kovács (MNCR, Sfântu gheorghe), iar
Richard Brunning (Somerset heritage Centre,
Marea Britanie) se ocupă de cercetările lega-
te de prelucrarea lemnului (Prehistoric wood-
working at Băile Figa). Aflăm detalii despre
uneltele de lemn şi de metal folosite pentru
prelucrarea lemnului, tehnica de  legare a ele-
mentelor lemnoase, etc. Multe obiecte sunt
unice chiar şi la nivel european. Mulţumită
materialului lemnos abundent s-au putut face
o serie de datări radiocarbon (66 la număr),
reunite în subcapitolul dedicat cronologiei
sitului (Site chronology). Majoritatea aparţin
epocii bronzului, o mică parte epocii prero-
mane a fierului şi câteva date epocii postro-
mane/medievale timpurii şi moderne. Spre
finalul capitolului sunt prezentate alte patru
situri, unde sunt vizibile rămăşiţele unor struc-
turi de lemn, din care două aparţin epocii bron-
zului. ultimul subcapitol (Salt sources in rela-
tion to archaeological sites in Bistriţa-Năsăud),
întocmit de Marion uckelmann (university of
Exeter, Marea Britanie), se ocupă cu distribuţia
şi raportul dintre descoperirile arheologice ale
diferitelor epoci şi izvoarele sărate aflate în
judeţul Bistriţa-Năsăud.

Capitolul următor (Chapter 5. ukraine,
155-173 p. – A. h.-V. K.) prezintă sursele sali-
ne şi descoperirile din ucraina Transcarpatică,
unde asemenea cercetări sunt abia la înce-
put. Au fost făcute datări radiocarbon pe
materialele provenite de la Királyvölgy şi
Tereblya. La prima, s-au obţinut rezultate
asemănătoare ca la Băile Figa. În Slovacia şi
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Polonia (Chapter 6. Slovakia and Poland, 175-
183 p. – A. h.-V. K.), sunt mai multe zăcă-
minte de sare şi izvoare sărate, dar până în
prezent nu s-a putut stabili cu siguranţă dacă
au fost exploatate şi în preistorie.

o parte interesantă a proiectului a fost
“punerea în practică” a teoriei de funcţionare
a jgheaburilor descoperite (Chapter 7. The
exploitation of rock salt using wooden troughs.
Experiments conducted at Băile Figa in 2008-
2010, 185-192 p.). Acest capitol este semnat
de Dan Buzea (MNCR, Sfântu gheorghe).
După părerea specialiştilor, acestea erau
umplute cu apă, iar, prin găurile aflate pe par-
tea de jos, jeturile de apă perforau sarea
gemă, apa curgătoare formând canale în
rocă. Cu ajutorul unui ciocan (de lemn) şi a
câtorva pene s-au putut desprinde bucăţi de
sare.

Alte metode de procurare a sării sunt pre-
zentate în capitolul următor (Chapter 8.
Prehistoric technologies of salt production in
the Carpatian zone, 193-199 p. – A. h.-V. K.),
printre altele şi un alt mod de folosire a
jgheaburilor: acestea erau umplute cu sare
gemă şi pământ cu conţinut ridicat de sare,
era adăugată apă, iar prin orificii se scurgea
apa cu o concentraţie ridicată de sare. După
evaporare (la soare sau prin fierbere), rămâ-
nea sarea în formă de cristale. În epoca fie-
rului, probabil, se folosea o altă metodă,
aceea de a săpa puţuri (mai adânci de 4 m,
cum sunt cele de la Băile Figa) până la rocă
(formată din sare gemă), care era accesată
cu ajutorul unei scări. Puţurile au fost conso-
lidate cu scânduri de lemn.

Eszter Bánffy (Institutul de Arheologie,
Academia Maghiară de Ştiinţe, ungaria) reali-
zează o prezentare generală a cercetărilor pri-
vind exploatarea şi posibilele rute de sare
între Bazinul Carpatic şi Europa Centrală, în
perioada neolitică (Chapter 9. Tracing 6th-5th
millennium BC salt exploitation in the
Carpathian Basin, 201-207 p.). 

Penultimul capitol (Chapter 10. Prehistoric
production and exchange of salt in the
Carpatian-Danube Region, 209-217 p. – A.
h.-V. K.) abordează probleme privind valoarea
şi rolul sării în societăţile preistorice. Sunt
modelate trei tipuri de producţie: domestice
(domestic production), industriale (industrial
production) şi sacre (sacred (exotic) salt pro-
duction). Posibilele rute de comerţ în epoca
bronzului (şi nu numai) erau de-a lungul ape-
lor, destinaţia principală fiind partea nordică a
Peninsulei Balcanice şi Câmpia Maghiară.

Capitolul unsprezece (Chapter 11.
Conclusions and prospects, 219-224 p. – A.
h.-V. K.) conţine o scurtă prezentare a rezul-
tatelor obţinute în cadrul proiectului privind
producţia sării din neolitic până în epoca
modernă. Este schiţată o legătură posibilă
între creşterea producţiei sării la nivel indus-
trial şi a nevoii de cositor în epoca bronzului
mijlociu şi târziu, precum şi a apariţiei aşeză-
rilor fortificate de mare întindere, cum sunt
cele de la Corneşti şi Sântana. În final, auto-
rii accentuează importanţa descoperirilor şi
continuarea cercetărilor de acest fel.

Primul apendice (Appendix 1. Catalogue of
wood and stone, 225-258 p.), întocmit de
Adela Kovács cu contribuţiile lui Marion
uckelmann şi Seán goddard, descrie 152 de
obiecte de lemn, 40 de piatră şi unul de fier.
gelu Ţiculeanu (Laboratorul Zonal de
Restaurare, Suceava, România) prezintă con-
servarea materialului lemnos de la Băile Figa
(Appendix 2a. Conservation of archaeological
wood from Băile Figa, 259-263 p.) iar Nyssa
Mildwaters (Royal Armouries Museum, Leeds,
Marea Britanie) şi Steven J. Allen (york
Archaeological Trust, york, Marea Britanie),
restaurarea şi conservarea a 11 obiecte de
lemn (Appendix 2b. Report on the conserva-
tion of eleven small finds, April 2010, 265-268
p.). Cercetări dendrocronologice au fost exe-
cutate de Tomasz Wazny (universitatea din
Arizona, Tucson, SuA), neputând fi compara-
te cu seriile de stejar din Europa Centrală sau
Sudică (Appendix 3. Dendrochronological
investigations at Băile Figa, Romania, 2006-7,
269-272 p.). Ionel Popa (Forest Research and
Management Institute, Câmpulung Moldove-
nesc, România) şi Anca Semeniuc au analizat
speciile de copac folosite pentru construcţii.
S-a constatat că erau folosite specii locale,
majoritatea stejar, în proporţie mai mică, ulm,
plop, soc, alun etc. (Appendix 4a. Wood spe-
cies identified at Băile Figa, Beclean, Bistriţa-
Năsăud county, 273-276 p.). Rowena gale
(Bachefield house, Kimbolton, Leominster,
Marea Britanie) prezintă metoda de identifi-
care a speciilor lemnoase (Appendix 4b.
Identification of timber samples, 277-278 p.).

Apendicele sunt urmate de bibliografie
(Bibliography, 279-290 p.) şi planşe (Plates,
291-330 p.). Volumul se încheie cu lista de
autori (List of Authors, 331 p.) şi o listă a
publicaţiilor apărute sub egida Archaeolingua.

Volumul prezentat este una dintre cele mai
importante contribuţii la cercetarea exploatării
pre- protoistorice a sării în sud-estul Europei.
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MIhAELA ASĂNDuLESEI

Cercetările etnoarheologice din ultimele
decenii referitoare la zonele salifere din
România, și nu numai, au relevat date
esențiale care au condus la concluzia că în
Europa centrală și de sud-est, nu doar pe
teritoriul țării noastre este încă vie civilizația
tradițională a sării. Este bine cunoscut faptul
că omul a înțeles valoarea acestui produs
mineral, încă din preistorie, descoperind și
dezvoltând, de-a lungul timpului, tehnici de
exploatare a surselor de sare. Aceste metode,
neindustrializate, bineînțeles, adaptate pe
parcursul evoluției societății, sunt folosite și
astăzi. În afară de colectarea bulgărilor de
sare prin tehnică rudimentară și cu unelte
simple, dar depunând o muncă extrem de

dificilă, celelalte procedee de valorificare a
apei sărate sunt, în special, cele de fierbere și
evaporare în vederea obținerii sării fine,
precum și utilizarea în stare lichidă, ca leac
sau în alimentația umană și animală.

Astfel, semnalăm apariția în circuitul
științific a unui volum ce conține cercetările
etnografice de teren referitoare la sursele de
sare din estul Transilvaniei, întreprinse de
membri ai echipei Muzeului Național al
Carpaților Răsăriteni din Sfântu gheorghe,
județul Covasna, pe parcursul anilor 2003-
2008. Intitulat Civilizația tradițională a sării în
estul Transilvaniei: raport de cercetare, volu-
mul a apărut în anul 2013, la Editura Angvstia
din Sfântu gheorghe, fiind rezultatul unui
proiect coordonat de către directorul muzeu-
lui din localitatea amintită, dr. Valeriu Cavruc,
dar realizat în întregime de către muzeografii
Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni.
Deși în cadrul acestor cercetări a participat o
întreagă echipă, cea care semnează lucrarea
de față este Andrea Chiricescu, aceasta fiind
responsabilă cu gestionarea, prelucrarea,
verificarea și sistematizarea tuturor
informațiilor obținute.

Lucrarea este structurată în patru capitole
principale – Metodologia de cercetare și
raportare (p. 7-11), Zonele salifere din sud-
estul Transilvaniei (p. 12-232), unelte folosi-
te la exploatarea sării identificate în cadrul
cercetărilor etnografice de teren (p. 233-245)
și Studii de caz (p. 246-273) - precedate de
un Cuvânt înainte (p. 5-6), semnat de dr.
Valeriu Cavruc. După cele patru capitole,
unele organizate la rândul lor în subcapitole,
vin într-o ordine firească, un abstract necesar
al lucrării (Traditional salt exploitation in eas-
tern Transylvania – p. 275-280), în limba
engleză, Bibliografia (p. 281-283) și Anexele,

Civilizația tradițională a sării în estul Transilvaniei: 
raport de cercetare

ANDREA ChIRICESCu, Civilizația tradițională a sării în estul Transilvaniei: raport de cercetare, prefață de VALERIu CAVRuC,
Editura Angvstia, Sfântu gheorghe, 2013, 390 p., ISBN 978-606-92849-3-3

Mihaela ASĂNDULESEI
universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
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care cuprind Lista planșelor (p. 285-289) și
Planșele (p. 291-390) aferente fiecărui
element menționat în paginile raportului în
discuție.

Prima contribuție aparține, așa cum am
precizat deja, domnului dr. Valeriu Cavruc,
arheolog, director general al Muzeului
Național al Carpaților Răsăriteni. Semnatarul
prefeței (p. 5-6) trece în revistă evoluția cer-
cetărilor arheologice privind exploatarea
preistorică a sării în Transilvania, pornind de
la inițiativa profesorului Anthony harding,
arheolog, membru al Academiei Britanice,
continuând cu cercetările etnografice
realizate de echipa muzeului și încheind cu
etapa de sistematizare a datelor obținute și
publicarea prezentului volum. Tot în cuprinsul
Cuvântului înainte, se semnalează densitatea
resurselor naturale de sare accesibile
exploatării tradiționale ce caracterizează zona
de est a Transilvaniei, remarcându-se, toto-
dată, necesitatea stringentă a unei abordări
sistematice din punct de vedere etnografic. 

Primul capitol, intitulat Metodologia de
cercetare și raportare (p. 7-11), debutează cu
o binevenită introducere referitoare la moda-
litatea de formare a Bazinului Transilvaniei,
din punct de vedere geologic, cu detalii
privind apariția și existența resurselor de sare
din această zonă. De asemenea, autoarea ne
face cunoscută și direcția urmărită pe parcur-
sul cercetărilor etnografice de teren
întreprinse de echipa implicată, și anume,
direcția sud-estică a aliniamentului diapir.
Alături de datele menționate, mai este
indicată și o tipologie a surselor de sare sta-
bilită pe baza cercetării documentare,
completată, mai apoi, cu informațiile adunate
în urma anchetelor de teren (p. 8). Astfel,
s-a obținut o clasificare a acestora, în funcție
de starea lor naturală (rocă de sare, surse de
apă sărată, nămoluri sărate și sărături), apli-
cată, ulterior, pentru fiecare dintre zonele cer-
cetate. urmează un istoric al cercetărilor
etnografice (p. 8-11), din punct de vedere
social, temporal, spațial sau tematic.

De la identificarea de documente și
informații pentru stabilirea arealului
geografic, la realizarea fișelor surselor de sare
pe baza realităților din teren, a înregistrărilor
foto/video/audio și a interviurilor, specialiștii
au parcurs etape hotărâtoare, ghidându-se
permanent după principiul separării achiziției
de date, de interpretarea analitică a acestora.
Fiind o direcție de cercetare dificil de organi-
zat, în special, prin volumul mare de

informație, rolul acestui raport s-a stabilit în
termeni foarte clari. Astfel, rezultatele cerce-
tărilor etnografice sunt prezentate în mod
obiectiv, nealterat, fără a fi supuse nici unui
fel de analiză, acest lucru urmând a se
realiza, după cum mărturisește și autoarea,
într-o lucrare viitoare. Acest capitol nu ar
putea fi considerat complet fără modelul de
chestionar utilizat în campaniile de cercetare
din anii 2005-2008, gândit mai mult ca un
ghid de interviu decât ca un chestionar de
urmat în mod strict. Pentru chestionarul ce a
stat la baza interviurilor realizate în anul 2003
ne sunt oferite, de asemenea, informații ce
pot fi identificate în interviurile acestei cam-
panii.

Cel de-al doilea capitol, Zonele salifere din
sud-estul Transilvaniei (p. 12-232), reprezintă
de fapt esența volumului în discuție, fiind
structurat în cinci subcapitole, care cores-
pund, totodată, zonelor investigate: Zona
Bistrița-Năsăud (p. 13-76), Zona Reghin –
Valea gurghiului (p. 77-122), Zona Praid –
Sovata – Corund (p. 123-172), Zona Văii
homoroadelor (p. 173-225) și Zona Covasna
(p. 226-232). ordinea prezentării acestora
urmărește succesiunea în spațiu a județelor
Bistrița-Năsăud, Mureș, harghita, Covasna și
Brașov, de la nord la sud. Capitolul beneficia-
ză de o scurtă introducere în care sunt pre-
zentate, de această dată alfabetic, localitățile
aferente fiecărei zone salifere abordată în
raportul de față, alături de o descriere a sur-
selor de sare de pe teritoriul României, în
general, și din Transilvania, în special.

Fiecare subcapitol cuprinde o descriere
detaliată din punct de vedere geografic și
geologic, în care se subliniază mai ales calita-
tea surselor de sare. Autoarea furnizează,
pentru fiecare obiectiv cercetat, informații
complete (tipul sursei de sare, poziționarea
gPS, forma de administrare, o descriere
sumară, datare, stare de conservare, alte
observații și o fotografie alb-negru) și foarte
bine documentate, urmate de interviurile afe-
rente, transcrise în formă neprelucrată.
Pentru consultarea cu ușurință și pentru ana-
liza fiecărei surse de sare investigată, s-a
publicat la finalul tuturor descrierilor câte o
fotografie alb-negru, care se regăsește în
variantă color, la o calitate foarte bună, în
anexa cu planșe de la sfârșitul volumului.

Descoperim nouă localități, începând cu
zona Bistrița-Năsăud (Blăjenii de Jos, Caila,
Cepari, Dumitra, Figa, Mintiu, Sărățel,
Săsarm, Tăure) bogate în numeroase și varia-
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te surse de sare. Din cele 14 interviuri reali-
zate în această zonă în anii 2005 (nouă
interviuri) și 2007 (cinci interviuri) sunt de
reținut câteva chestiuni: sursele de sare, sub
toate formele (apă sărată, bulgări de sare,
nămol sărat), atât amenajate (șase fântâni de
apă sărată, cu casă; patru fără construcții;
două bazine artificiale cu apă sărată), cât și
neamenajate (trei pâraie sărate; o rocă de
sare – mină de sare țărănească, o rocă de
sare la suprafață și un masiv de sare) sunt
exploatate în diverse moduri, fiind utilizate în
alimentație, la conservarea murăturilor, a
cărnii și șuncii de porc sau ca leac uman și
veterinar. Tot de aici aflăm despre regimul de
proprietate și administrare al acestor surse de
sare sau informații referitoare la modalitățile
de amenajare a fântânilor de apă sărată,
tehnicile de construcție aferente sau
recipientele folosite la transportul și depozita-
rea sării.

Zona Reghin – Valea gurghiului include
patru localități în care exploatarea tradițională
a sării este încă vie (gurghiu, Ideciu de Jos,
Jabenița și orșova). După modelul primului
subcapitol, care se va respecta și la cele care
urmează, autoarea are în vedere aceleași
aspecte cu privire la obiceiurile și credințele
legate de sare. Ne sunt expuse șapte chestio-
nare, din anul 2005, în care semnalăm
prezența unor informații legate de taxele per-
cepute pentru litrul de apă sărată sau referi-
toare la tehnicile de tăbăcire a pieilor de ani-
male, utilizând sarea.

Zona Praid – Sovata – Corund face obiectul
cercetării celui de-al treilea subcapitol, cu
localitățile Corund, Praid și Sovata. Aici găsim
numeroase informații despre schimburile
realizate în trecut, dar și în prezent, despre
tratamentele curative ce implică sarea sau
referințe despre uneltele folosite în minele de
sare. Informatorii din Praid au oferit detalii
prețioase și avizate despre salina din
localitate, cunoscută și apreciată atât de către
locuitorii țării noastre, cât și de străini. În
ceea ce privește localitatea Sovata, indicațiile,
bogate în amănunte importante, au fost fur-
nizate de către un profesor pensionar.

urmează zona Văii homoroadelor
(Comănești, Jimbor, Lueta, Mărtiniș,
Mercheașa, Merești, Racoșul de Jos, Rupea,
Sânpaul, Băile Szeltersz), de asemenea
extrem de bogată în astfel de resurse. În
această secțiune, autoarea face o descriere
destul de amplă a cadrului geografic, făcând
referire, de această dată, și la cercetările

arheologice, care indică o prezența slabă a
locuirilor preistorice sau antice, în ciuda
diversității și a numărului mare de surse de
sare. De asemenea, este remarcată și calita-
tea superioară a sării în această zonă, lucru
confirmat atât de către localnici, cât și de
cercetările științifice privind compoziția
masivelor de sare. Alte informații despre
sursele de sare sunt evidențiate de cele 23 de
interviuri, majoritatea din anul 2003, în care
se pot identifica cu ușurință întrebările care
au stat la baza primului model de chestionar,
amintit în primul capitol. Astfel, respondenții
din localitățile Aldea, Jimbor sau Lueta
folosesc apa sărată chiar și la coptul pâinii, iar
cei din localitatea Mărtiniș menționează
detalii cu privire la schimburile sau
comercializarea sării obținută prin fierbere și
evaporare („Dintr-o traistă care era echiva-
lent cu un pământ de 7 ari, care valora cât o
vacă. Atât de prețioasă era sarea”, p. 191).
Alături de aceste referințe avem și amănunte
despre tehnica diferită de amenajare a fântâ-
nilor de apă sărată, cu roată de lemn,
manivelă și funie.

ultimul subcapitol se referă la zona
Covasna, și anume la satul olteni, comuna
Bodoc (p. 226-232), unde au fost realizate
două interviuri. Aici sunt cunoscute două
izvoare de apă sărată. unul dintre informa-
tori, consilier comunal, ne aduce la cunoștință
faptul că izvoarele de apă sărată fac subiectul
unui proiect câștigat de localitate (în valoare
de „36 miliarde lei” p. 227), ce urmărește
întemeierea unui centru medical, fiind
cunoscute și apreciate calitățile terapeutice
ale apelor sărate pentru diverse afecțiuni.

Capitolul al treilea, unelte folosite la
exploatarea sării identificate în cadrul cerce-
tărilor etnografice de teren (p. 233-245),
înregistrează 13 piese (două troace, două ciu-
bere pentru apă sărată, patru cârlige pentru
găleată, o lopățică pentru nămol, o insignă de
slătinar, o cofă (balercă) pentru apă sărată,
un ciocan de lemn și un jug de abataj) dona-
te de către localnicii din satele și comunele
repertoriate Muzeului Național al Carpaților
Răsăriteni. Fiecare piesă este însoțită de o
fișă de descriere care conține elementele
necesare unei imagini complete, și anume:
denumire, proveniență, material, dimensiuni,
datare, descriere, număr inventar și numele
autorului fișei. 

Diferite studii de caz, care se regăsesc
integral sau parțial în articole publicate de
către autoare sau membri ai echipei de cer-
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cetare în diverse volume sau reviste, alcătu-
iesc capitolul patru al acestei lucrări.

Primul studiu de caz, Tradiția apei sărate în
alimentația locuitorilor Văii homoroadelor (p.
246-250), este un extras dintr-un articol
publicat în anul 2008 în revista Corviniana.
Rezultatele prezentate sunt rodul chestiona-
relor aplicate locuitorilor din zona Văii
homoroadelor în cadrul anchetelor
etnografice din anii 2003 și 2005.

Cel de-al doilea studiu de caz, Fântâna de
apă sărată de la Lueta, jud. harghita (p. 251-
254), face parte din articolul cu același titlu
publicat, în anul 2006, în Corviniana.
urmărind modelul de descriere al surselor de
sare identificate și publicate în raportul de
cercetare avut în discuție, obținem detalii
despre localitatea Lueta și despre sursele de
sare de pe teritoriul său, din trecut și din pre-
zent, despre tehnica de construcție a fântânii
de apă sărată și despre forma de administra-
re, prezentându-se câteva informații privind
vechimea acestei fântâni, starea sa de
conservare și modalitățile de transport și
depozitare în gospodării a apei sărate, din
cele mai vechi timpuri și până în prezent.

În al treilea studiu de caz, Exploatarea
tradițională a sării în Transilvania (p. 255-
260), extras dintr-un articol publicat în
volumul Sarea, timpul și omul (Cavruc-
Chiricescu 2006), ne sunt expuse informații
importante despre clasificarea modalităților
de exploatare tradițională. Astfel, sunt sem-
nalate cinci tipuri de exploatare tradițională:
„exploatarea la zi” sau extragerea bulgărilor
de sare, în special, pentru animale, utilizarea
în alimentație, în tratarea unor afecțiuni (sare
gemă, apă sărată, nămol sărat), exploatarea
prin pășunat, în mod neorganizat și instinctiv,
și obținerea sării fine prin fierbere sau evapo-
rare.

Al patrulea studiu de caz, Catalogul fântâ-
nilor de apă sărată cercetate, la sfârșitul anu-
lui 2006 (p. 261-265), prezintă, după cum se
poate observa și din titlu, fântânile de apă
sărată identificate pe parcursul cercetărilor
etnografice din anul 2005, în cele patru zone
menționate și conturate în capitolul al doilea.
În ceea ce privește mineritul tradițional al
sării din localitatea Dumitra, județul Bistrița-
Năsăud, identificăm un alt studiu de caz,
Mineritul tradițional al sării – o ocupație
demult dispărută? (p. 266-268), ce constituie

un extras dintr-un articol publicat în Angvstia,
în anul 2005. Studiul de caz ce completează
ultimul capitol, Cercetare etnografică privind
exploatarea, comerțul tradițional și utilizarea
sării în zona Mureșului Superior și Valea
gurghiului (p. 269-273), constă într-un articol
publicat în anul 2005, în Angvstia, semnat de
Dorel și Livia Marc, de la Muzeul oltului și
Mureșului Superior. Autorii studiului și-au
propus identificarea și înregistrarea
fenomenelor tradiționale aflate în pericol de
dispariție, folosind ca metodă de cercetare,
interviul. Datorită acestui tip de abordare,
s-au obținut indicații prețioase despre procu-
rarea sării drob, utilizarea saramurii, dar și
despre existența bazinelor de tratament cu
băi.

Prin rezumatul în limba engleză de la
finalul lucrării, autoarea ușurează identifica-
rea, de către cititorii străini interesați de
zonele salifere din estul Transilvaniei, a
esenței cercetărilor etnografice prezentate în
volumul de față. Bibliografia amplă ce urmea-
ză ne confirmă faptul că lucrarea nu este doar
o expunere a surselor sărate și a interviurilor
aferente, ci un studiu bine documentat ante-
rior derulării campaniilor de cercetare etno-
grafică. ultimele pagini sunt dedicate
planșelor, prezentate în condiții bune, ce
contribuie la o mai bună înțelegere a acestei
complexe problematici legate de exploatarea
sării, facilitând, totodată, o interpretare
obiectivă și pertinentă.

În concluzie, considerăm această inițiativă
una lăudabilă în contextul studiilor etnografi-
ce cu privire la acest subiect, volumul de față
reușind, prin punerea în practică a unei meto-
de de investigare bazată pe chestionare etno-
grafice, să conducă la identificarea tipurilor
de surse de sare din estul Transilvaniei, la
metodele de exploatare tradițională, de
transport și utilizare, dar și la conturarea pro-
filului personajelor angajate în acest tip de
activități. Rezultatele oferite sub forma unui
raport de cercetare, cu plusurile și minusurile
sale, pregătesc, în mod categoric, terenul
pentru investigații viitoare. Așteptăm, așadar,
cu interes, interpretările fenomenelor
deosebit de complexe și valoroase ce vor
rezulta, cu certitudine, din demersul analitic
al acestui consistent volum de informații,
obținut pe baza investigațiilor de teren.
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Cartea debutează cu un „Cuvânt înainte”
semnat de autorii prezentului volum. De la
prima pagină, cititorul este informat că pre-
zentul catalog se înscrie în seria de proiecte
editoriale ale Muzeului Naţional al Carpaţilor
Răsăriteni din Sfântu gheorghe, judeţul
Covasna.  

Prezentul catalog a fost realizat cu sprijinul
financiar al Administrației Fondului Cultural
Național, ca urmare a unui proiect de finan-
ţare depus de către Muzeul Naţional al
Carpaţilor Răsăriteni. 

Volumul pune la dispoziţia celor interesaţi,
în principal cercetătorilor, un lot de peste 100
de artefacte preistorice din materii dure ani-

male descoperite la situl de la „Dâmbul
Cetății” (Várdomb), com. Păuleni-Ciuc, satul
Șoimeni, jud. harghita. Scopul cărţii este
acela de a sprijini o mai bună înţelegere a
arheologiei, preistoriei şi a modului de
exploatare a resurselor oferite de diverse spe-
cii de animale, respectiv a materiilor dure
animale, precum os, corn, dinți, scoici etc.

Capitolul I (Dan Lucian Buzea): Prezen-
tarea cercetărilor arheologice de la Păuleni-
Ciuc - „Dâmbul Cetăţii” (Sat Şoimeni, jud.
harghita) cuprinde mai multe subcapitole
introductive. După prezentarea generală a
sitului şi istoricul cercetărilor arheologice sunt
prezentate rezultatele cercetărilor efectuate
de Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, în
perioada 1999-2012. Fiecare campanie de
cercetare este descrisă cronologic, începând
cu anul 1999, menţionând responsabilul
cercetării arheologice, membrii colectivului,
perioada şi principalele rezultate în funcţie de
perioada de încadrare a complexelor cerce-
tate. Această parte reprezintă informaţii
valoroase prin faptul că cititorul are ocazia
să observe continuitatea cercetărilor precum
şi rezultatele acestora an de an, pe măsură ce
acestea au evoluat. 

Capitolul II (Dan Lucian Buzea): Eneoliticul
şi Epoca Bronzului din zona sud-est transilvă-
neană este o parte ce prezintă sintetic desco-
peririle eneolitice (aparţinând culturii
Cucuteni-Ariuşd-Tripolie), locuirile Bodrog-
keresztúr şi Coţofeni, descoperirile din epoca
bronzului încadrate în perioada timpurie  şi
mijlocie, culturile Costişa/Ciomortan şi
Wietenberg. Important de remarcat pentru
acest capitol este faptul că, pentru fiecare
perioadă, epocă sau cultură, sunt prezentate
în mod separat descoperirile deosebite,

Animale, tehnologie și artefacte preistorice din materii dure
animale descoperite la Păuleni-Ciuc, jud. Harghita. Catalog 

CoRNELIu BELDIMAN, DIANA-MARIA SZTANCS, DAN LuCIAN BuZEA: Animale, tehnologie și artefacte preistorice din 
materii dure animale descoperite la Păuleni-Ciuc, jud. harghita. Catalog, Editura Angustia, 2012, 

Sfântu gheorghe. p. 311, 18 fig. color, 83 pl. color, ISBN 978-606-92849-2-6.
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reprezentând fie complexe speciale, precum
gropi ritualice, morminte, fie obiecte rare sau
mai puţin obişnuite. ultimul subcapitol prezin-
tă Epoca Fierului cu foarte puţinele urme
dacice de la sit. 

Capitolul III (Corneliu Beldiman, Diana-
Maria Sztancs): Industria materiilor dure ani-
male. Studiu, importanţă, metodologie, rezul-
tate este un capitol axat direct pe subiectul
volumului de faţă, fiind de fapt o parte intro-
ductivă în ceea ce priveşte categoriile de
obiecte care aparţin industriei osului sau a
industriei materiilor dure animale (prescurtat
în carte IMDA), tipurile de artefacte din mate-
rii dure animale clasificate pe epoci ale preis-
toriei României. un subcapitol esenţial este
cel care descrie metodologia de studiu a arte-
factelor din materii dure animale. Se explică
modul de clasificare a pieselor, precum şi eta-
pele de analiză a acestora prin procedee spe-
cifice, precum traseologia, realizarea bazelor
de date şi a băncilor de imagini, etc.   

Capitolul IV (Corneliu Beldiman, Diana-
Maria Sztancs): Date privind repertoriul arte-
factelor din materii dure animale descoperite
în aşezarea de la Păuleni-Ciuc – „Dâmbul
Cetăţii”, jud. harghita prezintă consideraţii
generale asupra lotului de piese supuse ana-
lizei. Autorii subliniază faptul că „Valoarea
demersului de faţă este subliniată prin faptul
că, în ultimă instanţă, avem de-a face cu ana-
liza sistematică, în premieră, a unui lot de
artefacte atribuit culturii Cucuteni-Ariuşd în
provenienţă din regiunile intracarpatice, bine
reperat în stratigrafia sitului şi apt a fi datat
radiometric”. Lotul studiat este prezentat în
funcţie de campaniile de cercetare în cadrul
cărora au fost descoperite şi se descrie proto-
colul standard de studiu, pe paliere şi compo-
nente cu scopul unei înregistrări extensive şi
exhaustive a datelor. Aici se precizează faptul
că fiecare piesă se identifică printr-un indica-
tiv codat ce cuprinde sigla sitului, numărul
etapei de locuire şi numărul curent. Capitolul
este completat de trei tabele ce prezintă:
indicativul cu numerele de inventar, tipologia,
contextul stratigrafic, materiile prime şi spe-
ciile pentru lotul de piese din cultura
Cucuteni-Ariuşd (tabelul 1);  indicativul cu
numerele de inventar, tipologia, contextul
stratigrafic, materiile prime, speciile şi proce-
deele tehnice pentru lotul de piese din cultu-
ra Wietenberg (tabelul 2) şi structura tipologi-
că, respectiv repartiţia cantitativă pentru piese-
le din cultura Cucuteni-Ariuşd (tabelul 3). 

Capitolul V (Corneliu Beldiman, Diana-

Maria Sztancs): Industria materiilor dure ani-
male descoperită în aşezarea de la Păuleni-
Ciuc – „Dâmbul Cetăţii”, jud. harghita. Date
asupra paleotehnologiei ilustrează pe larg
tehnologiile folosite pentru realizarea pieselor
din materii dure animale, în funcţie de cultu-
rile/epocile în care aceste artefacte au fost
descoperite. Este descris pe larg întregul lanţ
de operaţiuni efectuate de oamenii preistorici
pentru realizarea obiectelor IMDA, alături de
studiul tehnic şi precizarea rolului funcţional
prezumat.  

În Capitolul VI: Concluzii sunt subliniate
iniţiativele Muzeului Naţional al Carpaţilor
Răsăriteni de promovare a măsurilor de
protejare şi încurajare a diversităţii etnice şi
culturale, prin  intermediul activităţilor de
educaţie muzeală. Muzeul Naţional al
Carpaţilor Răsăriteni a sprijinit publicarea
acestei cărţi, fiind introduse în circuitul știin-
țific informaţii deosebit de valoroase pentru
cunoaşterea unui palier larg de timp, acope-
rind eneoliticul (cultura Cucuteni-Ariuşd)
până în epoca bronzului mijlociu, respectiv
cultura Wietenberg.   

Scopul cărţii de faţă este acoperit din toate
punctele de vedere, fiind un material de
studiu pentru mediul ştiinţific arheologic, scris
totuşi într-un limbaj accesibil publicului larg,
adult, pasionat de preistoria zonei sud-est
ardelene. 

Capitolul VII (Corneliu Beldiman, Diana-
Maria Sztancs, Dan Lucian Buzea): Catalogul
artefactelor din materii dure animale desco-
perite în așezarea de la Păuleni-Ciuc –
„Dâmbul Cetăţii”, jud. harghita. Acest capitol
este cel mai consistent din tot volumul fiind şi
cel mai valoros. Catalogul este realizat prin
efectuarea unei fişe pentru 101 artefacte din
materii dure animale, fiind descrise următoa-
rele caracteristici: categoria (precum unelte,
arme, podoabe, materii prime, accesorii),
instituţia deţinătoare sau colecţia, numărul de
inventar, contextul, apartenenţa culturală.
Sunt precizate elemente de ordin tehnologic,
precum: materia primă, starea de conservare
a artefactului, descrierea (cu date privitoare
la morfologie, fabricare, urmele de utilizare,
rolul funcţional prezumat), dimensiunile,
bibliografia şi autorii fişei. Catalogul este
ordonat pe perioadele de locuire de la situl
Păuleni-Ciuc „Dâmbul Cetății”, respectiv:
Cucuteni-Ariușd, Epoca bronzului: Jigodin;
Costișa-Ciomortan şi Wietenberg. 

Catalogul este cu atât mai valoros cu cât
este tradus în limbile engleză şi maghiară. 
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ultima parte a volumului o constituie 18
figuri color, ilustrând: planuri de amplasare a
sitului, planurile de cercetare, imagini de
ansamblu cu situl, imagini de pe parcursul
cercetărilor precum şi a structurilor şi com-
plexelor cercetate, fotografii cu diverse obiec-
te ceramice, reprezentări plastice şi vase. În
completarea figurilor sunt 83 de planşe cu
imagini macroscopice şi microscopice ale
artefactelor din materii dure animale care fac
parte din catalogul de piese IMDA. 

Volumul de faţă se prezintă ca fiind un
material util pentru o largă categorie de citi-
tori, fiind un instrument de studiu atât pentru
profesori, elevi sau studenți în cadrul
activităților didactice, cât și pentru specialiști,
care pot găsi în informațiile de o acribie ştiin-
ţifică remarcabilă puncte de reper în
interpretarea, catalogarea și descrierea piese-
lor din materii dure animale, dar şi informaţii
generale despre civilizaţiile de la Păuleni-Ciuc
„Dâmbul Cetăţii”.

Lucrarea a apărut în cadrul proiectului cu
tema „Digitizarea patrimoniului cultural mobil
al Muzeului de Istorie galaţi. Colecţia de arte-
facte eneolitice din materii dure animale”,
finanţat de Administraţia Fondului Cultural
Naţional (AFCN) şi derulat în perioada
august-noiembrie 2012, fiind concepută în
scopul sistematizării şi prezentării dintr-o per-
spectivă actualizată a informaţiilor cu privire
la una din categoriile de piese aflate în colec-
ţiile muzeale din România, în cazul de faţă,
artefactele eneolitice confecţionate din mate-
rii dure animale (MDA) din colecţia Muzeului
de Istorie galaţi. 

Cartea este publicată în limba română şi cu
traducere integrală în limba engleză. Are la
început un Cuprins/Contents (p.7-8) şi este
structurată echilibrat în cinci părţi distincte
(capitole): Digitizarea patrimoniului cultural
mobil al Muzeului de Istorie galaţi. Colecţia
de artefacte eneolitice din materii dure ani-

male „Danubios” (p. 9-11); Situri eneolitice
din sudul Moldovei (p. 12-14); Industria
materiilor dure animale. Studiu, Importanţă,
Metodologie, Rezultate (p. 15-18); Industria
materiilor dure animale în situri eneolitice din
Moldova de Sud (p. 19-22); Catalogul arte-
factelor din materii dure animale (p. 23-72).
The Project: Digitization of the Movable
Cultural heritage from the history Museum of
galaţi. Collection of Aeneolithic osseous
Materials Artefacts „Danubios” (p. 73-75);
Aeneolithic Sites from Southern Moldava (p.
76-78); osseous Materials Artefacts. Study,
Importance, Methodology, Results (p. 79-
82); Aeneolithic osseous Materials Artefacts
Discovered in Sites from Southern Moldava
(p. 83-86); Catalogue of osseous Materials
Artefacts (p. 87-147). La final, lucrarea este
însoţită de două capitole comune:
Bibliografie/Bibliography (p. 148-149), Lista
abrevierilor/Abbreviations (p. 150-151) şi

Artefacte din materii dure animale în colecţia 
Muzeului de Istorie Galaţi: Eneolitic

CoRNELIu BELDIMAN, DIANA-MARIA SZTANCS, CoSTEL ILIE, Artefacte din materii dure animale în colecţia Muzeului de Istorie
galaţi: Eneolitic / osseous Materials Artefacts in the collection of history Museum of  galaţi: Aeneolithic, Editura Mega,

Cluj-Napoca, 2012, 237 p., 155 p. text, 82 p. cu 210 planşe full color, ISBN 978-606-543-277-2

Dan-Lucian BUZEA
Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Sf. gheorghe

buzealuci@yahoo.com
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Lista planşelor/List of Plates (p. 152-154)
care cuprinde 210 planşe full color,
Planşe/Plates (p. 155-237).

Capitolele sunt împărţite în 3 - 5 subcapi-
tole, conform unor criterii ce ţin de organiza-
rea materialului şi a informaţiei despre acest
proiect.

Volumul debutează cu prezentarea genera-
lă a proiectului „Danubios” şi importanţa
acestui demers ştiinţific pentru cunoaşterea
unor categorii de artefacte preistorice din
materii dure animale ale Muzeului de Istorie
galaţi. În introducere sunt realizate descrieri
privind: proiectul, echipa proiectului, obiecti-
vele generale, activităţile, rezultatele şi per-
spectivele, precum şi faptul că este publicat
un Catalog model şi un Dvd cu un conţinut
interactiv, care exemplifică analiza unor arte-
facte cu un mare potenţial informaţional din
punct de vedere ştiinţific (viaţă economică,
schimburi, spiritualitate etc.).

În capitolul Situri eneolitice din sudul
Moldovei, sunt prezentate cele patru situri în
care au fost descoperite artefactele confecţio-
nate din MDA, descrise în Catalog. Sunt reali-
zate descrieri generale privind poziţionarea
geografică a sitului, istoricul cercetărilor arheo-
logice, scurtă descriere a complexelor desco-
perite, încadrarea culturală, precum şi numărul
de artefacte analizate din fiecare staţiune
arheologică: Bereşti „Dealul Bâzanului” - 24

de artefacte din MDA; Bereşti „Dealul
Bulgarului” - 24 de artefacte din MDA; Stoicani
„Cetăţuia” - 17 artefacte din MDA şi Suceveni
„Stoborăni” - 68 de artefacte din MDA.

În capitolul Industria materiilor dure ani-
male. Studiu. Importanţă. Metodologie.
Rezultate, este prezentat foarte clar şi succint
rolul pe care îl are studiul artefactelor din
materii dure animale, istoricul cercetării pe
plan internaţional şi naţional al acestui dome-
niu de specialitate, precum şi consemnarea
celor mai reprezentative publicaţii, din acest
domeniu, apărute în ultimii ani România. 

În al doilea subcapitol, sunt prezentate
cele mai reprezentative descoperiri arheologi-
ce şi artefactele din materii dure animale
atestate în preistoria şi protoistoria României,
începând cu cele din Paleoliticul Superior
(35.000-12.000 î. hr.), Epipaleolitic (12.000-
10.000 î. hr.), Mezolitic (8.000-6.000 î. hr.),
Neoeneolitic (6.000-3.500 î. hr.) şi conti-
nuând cu cele din perioada Epocii Metalelor,
Epoca Bronzului şi Epoca Fierului (3.500 î. hr.
- 106. d. hr.). 

În ultima parte a acestui capitol este reali-
zat un studiu metodologic specific industriei
materiilor dure animale, pornind de la etapa
de alegere a materiei prime, tehnologia de
fabricare, debitajul, fasonarea, finisarea şi
câteva informaţii cu privire la arheologia
experimentală care oferă ipoteze legate de
rolul funcţional al pieselor. 

În analiza din capitolul Industria materiilor
dure animale în situri eneolitice din Moldova
de Sud, autorii se bazează pe o documentare
amplă asupra artefactelor din MDA ca o com-
ponentă importantă a vieţii culturale materia-
le şi spirituale a diferitelor comunităţi preisto-
rice. Lotul studiat cuprinde 240 de piese care
fac parte integrantă din acest studiu sistema-
tic al artefactelor din MDA, artefacte atribuite
locuirilor eneolitice din sudul Moldovei. Cu
această ocazie sunt menţionate tipurile de
piese rare şi unicate atestate pentru prima
oară în lista tipologică Beldiman 2007 (vârf pe
fragment de omoplat, netezitor pe ulnă, nete-
zitor pe segment de metapod, netezitor pe
segment de radius şi netezitor pe segment de
femur), cinci tabele IMDA din sudul Moldovei
(situaţia generală, complexe, specii, elemen-
te scheletice, tipuri) şi un grafic (IMDA din
sudul Moldovei: situri).

un spaţiu important al publicaţiei îl acordă
autorii analizei obiectelor MDA descrise în
capitolul Catalogul artefactelor din materii
dure animale. Sunt prezentate 187 de fişe ale
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artefactelor IMDA descoperite în cele patru
situri din sudul Moldovei, două dintre acestea
atribuite culturii Cucuteni-Ariuşd, faza A3, şi
două din perioada culturii Stoicani-Aldeni. Au
fost elaborate sigle pentru siturile din care
provin artefactele, apoi au fost elaborate fişe
standard care au următoarea structură:
Categorie; Instituţia deţinătoare/Colecţia;
Număr de Inventar; Context; Apartenenţă
culturală; Planşă; Materie primă; Stare de
conservare; Descriere; Dimensiuni; Biblio-
grafie şi Autori fişă.  

Pentru a facilita accesul cercetătorilor stră-
ini la conţinutul Catalogului, cartea este tra-
dusă integral în limba engleză, beneficiind de
o Bibliografie consistentă şi de 210 planşe full
color de o calitate grafică excepţională. 

În lucrările de specialitate din România
apărute în ultima etapă a secolului al XX-lea,
pentru artefactele din os, corn, dinţi, cochilii
de scoici şi melci, au fost realizate descrieri

generale de obiect, care s-au rezumat de cele
mai multe ori la încadrarea culturală, tipologi-
că şi câteva date tehnice. Studiul IMDA pre-
supune clasificarea pieselor conform unor
categorii bine stabilite. Această etapă a cer-
cetării este denumită încadrare tipologică.
Pentru România, lista tipologică a IMDA pre-
istorice a fost elaborată de dr. Corneliu
Beldiman (Lista Tipologică Beldiman 2007),
unul dintre autorii acestui Catalog. 

Experienţa autorilor acestui Catalog, în
care sunt descrise şi fotografiate piesele
IMDA din colecţia Muzeului de Istorie galaţi,
oferă specialiştilor din muzee un model de
urmat cu privire la digitizarea şi clasificarea
colecţiilor de artefacte preistorice confecţio-
nate din MDA. 

Cu siguranţă, acest Catalog constituie o
nouă perspectivă asupra modului în care tre-
buie analizate şi valorificate artefactele IMDA
descoperite pe teritoriul României. 

În ciuda numărului mare de publicaţii con-
sacrate diverselor aspecte ale cercetării arma-
tei romane, încercările de a le organiza într-o
sinteză unificatoare rămân destul de rare. În
acest context, lucrarea lui Thomas Fischer
„Die Armee der Caesaren. Archäologie und
geschichte” ne apare ca fiind una foarte bine-
venită şi mult-aşteptată. Deşi nu-şi propune
să fie privită drept „manual atotcuprinzător”,
cartea este, după părerea mea, un instru-
ment foarte valoros de lucru pentru un spec-
tru foarte larg de cititori – de la cercetătorii
consacraţi ai arheologiei şi istoriei armatei
romane şi până la studenţii-începători. În
afară de aceasta, autorul îşi propune să

examineze corectitudinea reconstrucţiilor de
arme şi de echipament militar roman cu care
se afişează publicului larg tot mai multe
asociaţii de „romani” amatori. În condiţiile
apariţiei în ultimul timp a unui număr mare de
asemenea grupuri, cu pretenţii de specialişti
în domeniul arheologiei experimentale, o
atare verificare mi se pare una oportună.

Scopurile lucrării şi problemele cercetării
actuale în domeniul istoriei şi arheologiei
armatei romane imperiale sunt prezentate la
începutul introducerii (Einführung, p. 10-31).
Autorul explică viziunea sa asupra necesităţii
colaborării între diferitele discipline istorice
care sunt implicate în studiul antichităţii

Die Armee der Caesaren. Archäologie und Geschichte

ThoMAS FISChER, Die Armee der Caesaren. Archäologie und geschichte, Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, 
2012, 415 S., ISBN 978-3-7917-2413-3.
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romane. Creşterea exponenţială a cantităţii
de material arheologic a condus, după păre-
rea lui Thomas Fischer, la o specializare pe
segmente destul de înguste ale cercetării, aşa
încât un singur om se pare că nu mai reuşeş-
te să cunoască în profunzime şi să sintetizeze
adecvat toate problemele legate de un
subiect precum cel al istoriei şi arheologiei
armatei provincial-romane. Această viziune a
condus la cooptarea în proiect a încă trei
colegi - specialişti în arheologia şi istoria anti-
chităţilor clasice (Ronald Bockius, Dietrich
Boschung, Thomas Schmidts). Partea intro-
ductivă a cărţii se încheie cu o prezentare
succintă a fenomenului armatei romane şi a
evoluţiei în timp a acesteia (grundbemer-
kungen zur geschichte und gliederung des
römischen herres, p. 15-30). În cele 15
pagini de text şi ilustraţii, autorul prezintă sin-
tetic principalele elemente din structura
armatei romane precum legiunile, trupele
auxiliare, gărzile, la fel ca şi marina militară.

Primul compartiment al cărţii, semnat de
D. Boschung, este consacrat reprezentărilor
plastice ca surse de studiere a armatei roma-
ne (p. 32-61). Autorul prezintă, în primul
rând, principalele monumente de interes pen-
tru istoria militară a Romei şi a provinciilor ei.
Deşi, din punct de vedere cronologic, întreaga
lucrare dezbate armata romană cu precădere
din epoca imperială, Boschung analizează
într-un capitol distinct şi materiale din epoca
republicană (Republikanische Darstel-lungen,
p. 33-39). urmează o prezentare împărţită
cronologic: epoca imperială timpurie (p. 40-

45), mijlocie (p. 46-54), perioada tetrarchilor
(p. 55-56) şi epoca romană târzie
(Spätantike, p. 57-60). Pe parcursul acestei
călătorii în timp şi spaţiu, sunt dezbătute prin-
cipalele momente ale cercetării unei selecţii
de monumente asemeni Columnei lui Traian,
Coloana lui Marcus Aurelius sau Arcul de tri-
umf al lui Constantin cel Mare.

Compartimentul II, prezentat sub un titlu
oarecum generic de Allgemeine Fragen zum
römischen Militär (p. 62-111), începe cu o
cronologie a istoricului cercetărilor, grupat în
epoci mari, începând cu evul mediu şi până în
perioada contemporană. Autorul menţionează
pe bună dreptate, că perioada contemporană
este marcată nu doar de marile progrese ale
cercetării arheologice, ci şi de înflorirea feno-
menului asociaţiilor de „romani”-amatori, care
au devenit parte componentă a vieţii sociale
în numeroase ţări. În acelaşi compartiment,
autorul dezbate o serie de întrebări de inter-
pretare a materialului arheologic. Prima din-
tre acestea este legată de periodizarea mate-
rialului arheologic identificat pe parcursul tim-
pului. Astfel, Thomas Fischer defineşte urmă-
toarele etape principale de evoluţie a arma-
mentului şi echipamentului militar roman: 

• perioada republicană (din sec. II a.Chr.),
• perioada de la Augustus la Nero, 
• perioada de la Vespasian la Traian, 
• perioada de la hadrian la Septimius

Severus, 
• perioada de la Caracalla până la reforme-

le lui Diocletian, precum şi 
• perioada antichităţii târzii (p. 75-76).
o întrebare interesantă, amintită de autor,

este cea a tipurilor străine de armament sau
de tehnici de luptă, preluate de romani de la
alte popoare. De amintit sunt coifurile de tip
Weisenau sau Montefortino, preluate după
toate probabilităţile din mediul celtic, sau
coifurile orientale preluate în perioada anti-
chităţii târzii de la Sasanizi. Din această cate-
gorie de descoperiri sunt de amintit şi spade-
le cu mânerul terminat în inel - Th. Fischer le
pune generic pe seama „elementelor orienta-
le”, deşi în literatura de specialitate acest tip
de spade este apreciat ca venind din mediul
sarmaţilor (Voß, hans-ulrich. 2003. Ring-
knaufschwert in: Reallexikon der germani-
schen Altertumskunde, Bd. 25, 19-22).
Discutabilă rămâne folosirea de trupele din
coh. I Aelia Dakorum a sabiei încovoiate - a
cărei imagine este prezentată pe o inscripţie
de Birdoswald - în calitate de armă de toate
zilele (p. 102-103). 
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o altă întrebare la care Thomas Fischer
încearcă să răspundă în cadrul aceluiaşi capi-
tol, este cea despre presupusa uniformitate a
tipurilor de arme şi echipament pe teritoriul
imperiului roman. Concluzia autorului este
însă una negativă – uniformitatea, sugerată
pe baza columnei lui Traian sau a altor monu-
mente de epocă, nu a existat! Autorul pare să
fie sigur că, cel puţin în perioada principatu-
lui, nu au existat nici ateliere centralizate de
producţie a armamentului. Pentru perioada
antichităţii târzii situaţia pare să se schimbe,
aşa încât Notitia Dignitatum atestă o serie de
manufacturi de stat, specializate în produce-
rea diferitor tipuri de arme: arcuaria, ballista-
ria, loricaria, sagittaria, scutaria, spatharia şi
altele. Se poate vorbi cel mult despre unifor-
mitate la nivelul unor regiuni sau zone geo-
grafic restrânse, uniformitate care a putut
face faţă schimbărilor legate de mobilitatea
trupelor şi a modei timpului respectiv. Între-
barea este una complicată, mai ales din cauza
diferenţelor nivelului cercetării în diferite ţări.
Autorul discută şi gradul de implicare a ate-
lierelor private în procesul de asigurare a
armatei cu echipament şi mai ales cu arme.
Principalele surse de cercetare în cadrul
acestei discuţii rămân ştampilele meşterilor
producători, dintre care Fischer prezintă
câteva - pentru a sprijini ipoteza existenţei de
fabricae private. 

Încă de la apariţia interesului pentru anti-
chităţile romane, cercetarea ştiinţifică şi mai
ales mediul colecţionarilor interesaţi se con-
fruntă cu problema falsurilor. Şi această pro-
blemă a fost analizată pe scurt de autorul căr-
ţii prezentate (p. 108).

Capitolul următor (Tracht, Bewaffnung &
Ausrüstung des heeres anhand archäologis-
cher originalfunde, p. 113-249) începe cu o
întrebare de bază pentru înţelegerea organi-
zării interne a armatei romane: purtau solda-
ţii uniformă militară sau nu? Dezvoltând acest
subiect, autorul trece în revistă o seamă de
momente, ce vin să exemplifice uniformitatea
portului legionarilor sau auxiliarilor armatei
romane. Discuţia se poartă separat pentru
infanterie şi cavalerie. Răspunsul la care ajun-
ge autorul este unul negativ, adică azi nu sunt
cunoscute pentru o unitate militară romană
haine uniformizate în croială, culoare şi decor,
ce ar permite să vorbim despre o uniformă
militară. urmează apoi o trecere în revistă a
cunoştinţelor despre principalele părţi compo-
nente ale portului infanteriei romane – de la
tunică şi până la încălţăminte. Thomas

Fischer alocă un spaţiu mai extins centurilor
militare. Acest excurs este bogat ilustrat şi
oferă o imagine de ansamblu evoluţiei părţi-
lor componente ale centurilor militare romane
(p. 116-134). Capitolul destinat armamentului
începe cu discuţia privitoare la coifuri şi tipo-
logia acestora (p. 139-162), urmând apoi cele
despre armura de corp (p. 163-172) şi despre
scuturi (p. 172-177). Prezentarea armamen-
tului ofensiv începe cu capitolul despre spade,
pumnale şi tecile acestora (p. 177-196). 

În subcapitolul destinat portului şi arma-
mentului cavaleriei sunt discutate punctual
doar elementele care se deosebesc de cele
ale infanteriei. Exemplele acestor deosebiri
încep cu coifurile specifice cavaleriei, dar ele-
mentul de bază îl reprezintă totuşi piesele de
harnaşament (p. 216-220, 227-228). Tot în
acest subcapitol, Thomas Fischer a discutat şi
principalele probleme de cunoaştere a echi-
pamentului şi armelor de paradă (p. 220-
227). 

Foarte pe scurt au fost tratate subiecte ca
armamentul de artilerie, însemnele militare,
echipamentul şi uneltele unităţilor de pionieri
etc. (p. 229-243). Cu toate acestea, biblio-
grafia prezentată pentru aceste subiecte
secundare este destul de impunătoare şi
oferă posibilitatea unei orientări sigure în pro-
blemele cercetării fiecărui subiect în parte.

un compartiment distinct al cărţii a fost
destinat construcţiilor militare romane (Die
Bauten des römischen heeres, p. 250-317),
în care se discută în primul rând principalele
elemente ale fortificaţiilor militare romane,
dinamica evoluţiei în timp a acestora, tipolo-
gia lor în dependenţă de diferite categorii de
grupare. De asemenea, se atrage atenţia asu-
pra analizei elementelor de infrastructură ce
se constituie pe parcursul timpului în preajma
fortificaţiilor militare. unei discuţii separate
sunt supuse diferite segmente ale limesului
roman în diferite regiuni de la graniţele impe-
riului. Este un capitol foarte complex, bazat
pe o cantitate enormă de informaţii despre
fortificaţii militare din diferite colţuri ale lumii
romane, ce denotă o foarte bună cunoaştere
de către autor a situaţiei reale pe o arie geo-
grafică impresionantă. Evident că gradul dife-
rit de cercetare a limesului în diferite ţări
europene a făcut ca, de exemplu, limesul din
Dacia să fie prezentat doar în 40 de rânduri.
Inexplicabil de scurtă (doar trei titluri!) a
rămas bibliografia limesului din Dacia. Ca şi
celelalte compartimente ale cărţii, comparti-
mentul despre castre este bogat ilustrat cu
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desene, schiţe topografice sau fotografii. 
Deosebit de inovatoare şi utilă pentru cer-

cetarea contemporană este sinteza diacronă
asupra istoriei militare romane, prezentată în
compartimentul V (Entwicklungsperioden der
römischen Militărgeschichte, p. 318-351).
Începută cu epoca republicană, această pre-
zentare sintetică discută principalele conflicte
militare şi apoi stadiul cunoştinţelor despre
echipamentul şi armamentul militarilor
romani antrenaţi în acestea. În această ordi-
ne de idei, apare ca deosebit de interesantă
şi utilă reluarea discuţiei despre datarea
absolută a unor complexe arheologice, din
care provin arme şi echipament militar roman
(p. 322, 326-328, 332-334, 339-340, 345-
346, 350). Printre exemplele selective de ase-
menea complexe este şi ulpia Traiana
Sarmizegetusa (p. 333).

Compartimentul final al cărţii este consa-
crat flotei militare romane (Die römische
Kriegsmarine, p. 352-395) şi se împarte în
două capitole: 1) porturi şi puncte de staţio-
nare a marinei romane (autor Thomas
Schmidts, p. 354-365), 2) nave romane de
război (autor Ronald Bockius, p. 366-390). În
cadrul primului capitol sunt prezentate o serie
de puncte ale flotei romane de război, dintre
care amintim Miseno şi Ravenna, Fréjus,
Sarmandag, haltern, Velsen, Köln-Alteburg,
Boulogne-sur-Mer şi Dover. Această scurtă
trecere în revistă vine să ilustreze clar dife-
renţele în nivelul de cercetare (şi publicare) a
subiectului în diferite ţări ale Europei. În

România, ca şi în multe alte ţări ale Europei şi
Asiei, mai există încă multe de recuperat în
această direcţie de cercetare. un nivel mai
bun de cunoaştere pare să caracterizeze
subiectul navelor romane. Ronald Bockius
prezintă în ordine cronologică evoluţia nave-
lor romane, având ca surse de cercetare atât
reprezentările plastice de epocă sau imaginile
monetare, cât şi descoperirile arheologice cu
nave romane de război – asemeni celor de la
Mainz, Vechten, Vleuten-de-Meern, Zwam-
merdam sau oberstimm.

Lucrarea se încheie cu o amplă listă biblio-
grafică (p. 396-408) care include cele mai
importante titluri pentru cercetarea istoriei şi
arheologiei armatei romane imperiale. De
asemenea, au fost anexate cărţii o listă supli-
mentară a ilustraţiilor (p. 408), precum şi
registre – de nume de persoane şi popoare
(p. 408-410), de denumiri geografice (p. 410-
412) şi de termeni speciali (p. 412-415).

La sfârşitul acestei scurte prezentări a căr-
ţii semnate de Thomas Fischer şi colegii lui,
se cuvine a se menţiona încă o dată amploa-
rea şi volumul de informaţii sintetizat în ea,
dar şi nivelul ştiinţific de cel mai înalt nivel.
Conţinutul valoros şi forma editorială impeca-
bilă recomandă tratatul prezentat drept un
instrument indispensabil pentru cei preocu-
paţi de subiectele istoriei şi arheologiei arma-
tei romane din perioada imperială. Sperăm ca
această carte să devină o prezenţă obligato-
rie în fondurile bibliotecilor de specialitate şi
universitare din România.
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2011
1. La zidirea soarelui. Organizatori: Muzeul

Oltului şi Mureşului Superior (MOMS, secţie a
MNCR), Centrul Cultural „Miron Cristea”,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita,
Colegiul Naţional „Octavian Goga”, Şcoala
Generală „Liviu Rebreanu”. Expoziţie dedicată
poetului Mihai Eminescu

2. 152 de ani de la Unirea Principatelor
Române. Organizatori: MOMS, Centrul Cultural
Miron Cristea, Colegiul Naţional „O. Goga”,
Brigada 61 Vânători de Munte „G-ral Virgil
Bădulescu”, Despărţământul ASTRA Covasna
şi Harghita. Expoziţie fotodocumentară

3. Expoziţia Tabăra de Arheologie Expe-
rimentală Păuleni Ciuc-Ciomortan, jud.
Harghita. Itinerată la Miercurea-Ciuc, la
MOMS 

4. Expoziţia „Aşezarea preistorică Păuleni
Ciuc Dâmbul Cetăţii”

5. Deschidere punct muzeal Prima Şcoală
Românească din Sfântu Gheorghe 

6. Deschidere punct muzeal reamenajat
Casa Memorială „Romulus Cioflec” din Araci,
comuna Vâlcele 

7. Pădurea în imagini. Expoziţie fotografică,
montată în sala multimedia a MNCR.
Expoziţia a fost organizată în colaborare cu
Agenţia de Protecţie a Mediului Covasna, Life
Ursus, UNEP (United Nations Environment
Programme), CPECA Covasna (Centrul de
Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog
Covasna) şi Hotel CLERMONT, Covasna 

8. „Candela dorului de ţară”. Expoziţie
dedicată Zilei Naţionale a României.
Organizatori: MOMS, Centrul Cultural „Miron
Cristea”

9. Expoziţia „Origami. Arta japoneză a
împăturirii hârtiei” a artistei Mădălina Lazăr, în
colaborare cu Fundaţia „Mihai Viteazul”, la
Casa cu Arcade 

10. Programul „Bucură-te de primăvara ta!”
– expoziţie de mărţişoare 

11. Expoziţia „Photo Ornithologicus” a foto-
grafului Marius Ursăciuc – Casa cu Arcade, în
colaborare cu Fundaţia „Mihai Viteazul”

12. Expoziţia „Dacii din Curbura Carpaţilor”,
itinerată la Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad; în
colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a
Transilvaniei

2012
1. Expoziţia temporară „Mica Unire de la 24

ianuarie 1859” la MOMS
2. Expoziţia temporară „Eminescu fi-va

veşnic” la MOMS
3. Expoziţia permanentă „Prima Şcoală

Românească din Sfântu Gheorghe” 
4. Expoziţia permanentă „Casa Memorială

„Romulus Cioflec“ din Araci”
5. Expoziţia tactilă „Simte Literatura“ –

Casa Memorială „Romulus Cioflec” din Araci,
itinerată şi la Târgul de Carte „Gaudeamus” –
Bucureşti  

6. Expoziţia permanentă „Aşezarea preisto-
rică Păuleni-Ciuc Dâmbul Cetăţii” de la sediul
central al MNCR 

7. Expoziţia tactilă „Atinge istoria“ – sediul
central al MNCR şi Prima Şcoală Românească

8. Eminescu fi-va veşnic. Expoziţie foto-
documentară la MOMS

9. 24 Ianuarie 1859. 153 de ani de la Mica
Unire - expoziţie fotodocumentară la MOMS

10. Expoziţia „Situl Preistoric la Păuleni-

Cronica activităţii 
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Ciuc „Dâmbul Cetăţii““, organizată în comuna
Păuleni-Ciuc, în parteneriat cu Primăria
Comunei Păuleni-Ciuc 

11. Expoziţie fotodocumentară „Târgul
transilvănean“, în cadrul evenimentului Şeză-
toarea la Întorsura Buzăului

12. Expoziţia „Artă şi meşteşug în epoca
Regatului Dac. Artefacte de os şi corn“.
Expoziţie găzduită la sediul MOMS, organiza-
tă de Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane,
Deva, Universitatea Creştină „Dimitrie
Cantemir”, Facultatea de Istorie, Centrul de
Cercetări de Istorie Naţională şi Europeană,
Bucureşti; Muzeul „Castelul Corvinilor”,
Hunedoara; Muzeul de Istorie Sighişoara şi
Asociaţia „ProCorvina”, Hunedoara

13. Expoziţia de icoane „Arta şi viaţa ca
rugăciune” şi expoziţia de picturi „Înţelesul
vieţii în artă” - organizator: MOMS, în colabo-
rare cu Centrul Cultural „Patriarh Miron
Cristea” Miercurea-Ciuc 

14. Expoziţia de pictură „Lumină şi culoare
din suflet de copil” - organizatori: MOMS,
Centrul Cultural „Patriarh Miron Cristea” şi
Colegiul Naţional „Octavian Goga” din
Miercurea-Ciuc  

15. Expoziţia temporară „Basarabia şi
Marea Unire” - organizator: MOMS, în parte-
neriat cu USM (Universitatea de Stat din
Republica Moldova)

2013
1. Expoziţia temporară „Mica Unire de la 24

ianuarie 1859” la MOMS

2. Expoziţia temporară „Eminescu fi-va
veşnic” la MOMS

3. Expoziţia permanentă „Prima Şcoală
Românească din Sfântu Gheorghe” 

4. Expoziţia permanentă „Casa Memorială
Romulus Cioflec din Araci”

5. Expoziţia tactilă „Simte Literatura“ -
Casa Memorială „Romulus Cioflec” din Araci

6. Expoziţia „Aşezarea preistorică Păuleni-
Ciuc Dâmbul Cetăţii” la sediul central al MNCR 

7. Expoziţia tactilă „Atinge istoria“ - sediul
central al MNCR şi Prima Şcoală Românească

8. Expoziţia „145 de ani de la naşterea lui
Elie Miron Cristea - Primul Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române“ – Topliţa 

9. Expoziţia „145 de ani de la naşterea lui
Elie Miron Cristea - Primul Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române“ la MOMS

10. Expoziţia temporară „Oina din bătrâni”,
organizată în comuna Barcani şi în oraşul
Întorsura Buzăului 

11. Expoziţia „Cu arme şi despre arme de-
a lungul timpului“ - în parteneriat cu Muzeul
Judeţean de Istorie Braşov şi Muzeul Ţării
Făgăraşului „Valer Literat”

12. Expoziţia temporară „Limesul de est al
Daciei Romane” 

13. Expoziţia „Mamifere preistorice din
Podişul Bârladului“ – MOMS, în parteneriat cu
Muzeul de Istorie „Vasile Pârvan” din Bârlad,
Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, Muzeul
de Ştiinţe Naturale Piatra-Neamţ

14. Expoziţia „Sarea preistorică în Carpaţi”
la Muzeul Bucovinei din Suceava.

Relaţii publice şi educaţie muzeală

Profilul beneficiarului/vizitatorului
actual:

Elevi. Cel mai numeros public al MNCR
este, în momentul actual, alcătuit din elevii
din ciclurile primare, gimnaziale şi liceale din
judeţele Covasna şi Harghita, cu precădere
din municipiile Sfântu Gheorghe şi Miercurea-
Ciuc.

Cadre didactice care însoţesc elevii
Pensionari
Prietenii Muzeului – o categorie alcătui-

tă din adulţi care sunt fie colaboratori volun-
tari apropiaţi ai MNCR, fie prieteni direcţi ai
angajaţilor, fie membri ai familiilor acestora,

fie persoane care sunt prezente la toate eve-
nimentele organizate de muzeu – vizitatori
loiali, un grup de cca. 50 de persoane adulte. 

Turişti străini
Copii şi tineri instituţionalizaţi – s-au

organizat o serie de activităţi, în cadrul unor
proiecte, dar şi la solicitarea unor organiza-
ţii/asociaţii de profil, realizându-se primul
contact cu aceste categorii de public.

Copii şi tineri cu nevoi speciale – s-au
organizat o serie de activităţi, în cadrul unor
proiecte, dar şi la solicitarea unor organiza-
ţii/asociaţii de profil, realizându-se primul
contact cu aceste categorii de public. 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



Vizitatorii expoziţiilor de la sediile
MNCR, în cifre:

În anul 2011, MNCR a avut 4.130 de vizi-
tatori la sediile sale şi 801 vizitatori la expo-
ziţii organizate în alte locaţii (fără a se lua în
calcul expoziţiile itinerate în ţară). Este impor-
tant de precizat însă, faptul că MNCR a des-
chis expoziţiile sale în 18 mai 2011, funcţio-
nând astfel 7 luni din cele 12 ale anului 2011. 

Pentru anul 2012, s-a estimat o creştere a
numărului de vizitatori, faţă de anul prece-
dent (2011), cu 50%. În urma statisticilor
realizate pe baza biletelor de intrare, se con-
stată că numărul vizitatorilor a crescut cu
77% faţă de anul de referinţă. În anul 2012,
MNCR a avut 8.145 de vizitatori, după cum
urmează din tabelul de mai jos. 

Pentru anul 2013, avem următoarele cifre:
total vizitatori: 7.108, din care: gratuit
3.927; plătitori de bilete 3.181.
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Numărul de vizitatori ai expoziţiilor:

în anul 2013

în anul 2011

în anul 2012
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2011
1. „Tradiţii pascale de ieri şi de azi. Încon-

deierea ouălor”, 13-20 aprilie. Sediul central
al muzeului. Proiect cofinanţat de Primăria
Municipiului Sfântu Gheorghe, realizat în cola-
borare cu Asociaţia Cultural Ştiinţifică
„Carpaţii Răsăriteni” 

2. „Meştereşte cu noi!“ Zilele Oraşului Sf.
Gheorghe, 7-8 mai. Zilele Oraşului Sfântu
Gheorghe la MNCR: suită de evenimente inte-
ractive pentru publicul larg. Parteneri: ACŞCR
(Asociaţia Cultural-Ştiinţifică „Carpaţii Răsă-
riteni”), Palatul Copiilor Sfântu Gheorghe şi
CPECA Covasna 

3. „Noaptea muzeelor“, 14  mai. Sediul
central al MNCR. Ateliere creative şi serată
cultural-muzicală; parteneri: ACŞCR Sf.
Gheorghe şi CEPECA Covasna

4. „Meştereşte cu noi, vara!“ Ediţia a II-a,
8 august - 1 septembrie. Sediul central al
MNCR. Ateliere creative. Partener: ACŞCR  

5. „Vacanţă de toamnă la muzeu“, 25-27
octombrie. Sediul central al MNCR. Ateliere
creative în vacanţa de toamnă  

6. Programul „Bucură-te de primăvara ta!”,
1 martie. Casa cu Arcade din Sf. Gheorghe.
Expoziţie de mărţişoare, ateliere creative şi
campania „Un mărţişor pentru fiecare”, în
colaborare cu Fundaţia „Mihai Viteazul”,
Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Grădiniţa
„Csipike” şi CEPECA Covasna 

7. „Astra – la ceas aniversar“. Activităţi cul-
tural-literare la Casa Memorială „Romulus
Cioflec” din Araci; parteneri: Societatea de
Ştiinţe Filologice, Filiala Covasna, Despărţă-
mântul ASTRA Covasna-Harghita 

8. „Toamna, acasă, la Romulus Cioflec“, 13
octombrie. Casa Memorială „Romulus
Cioflec”, parteneri: CNMV (Colegiul Naţional
„Mihai Viteazul”), Şcoala cu clasele I-VIII
„Varadi Jozsef” din Sfântu Gheorghe 

9. „Tărâm de iubire, Cuvântul“, 24 noiem-
brie. Casa Memorială „Romulus Cioflec” -
serată literară organizată în colaborare cu
Radio România Târgu-Mureş. 

10. „La zidirea soarelui…“, la MOMS.
Moment festiv dedicat poetului Mihai
Eminescu  

11. „152 de ani de la Unirea Principatelor
Române“ - moment festiv la MOMS

12. „Oră de istorie la muzeu“ – dr. hab.

Tudor Arnăut „Spaţii sacre şi memoria colec-
tivă la populaţiile paleobalcanice în mileniul I
a. Chr.” la MOMS

13. „Candela dorului de ţară” - moment
festiv şi expoziţie dedicate Zilei Naţionale a
României la MOMS

14. Lecţiile deschise din cadrul cercului de
arheologie demarat în anul 2009, în colabora-
re cu CNMV: 

- „Tabăra de arheologie experimentală
Beclean – Băile Figa” - invitate speciale sunt
Ştefania Găitan şi Denisa Vereş, eleve ale
CNMV, Sf. Gheorghe, participante la activităţi-
le taberei în calitate de voluntari 

- „Tezaure monetare în colţul sud-estic al
Transilvaniei” - invitat special: dr. Victor
Sibianu, Sf. Gheorghe  

- „Epoca bronzului în Carpaţii Răsăriteni” -
invitat special: dr. Roxana Elena Munteanu,
de la Complexul Muzeal Judeţean Neamţ

- „Grupuri etnice din sudul şi sud-estul
Transilvaniei în contextul invaziei mongole din
1241 - 1242” - invitat special: conf. univ dr.
Ioan Marian Ţiplic, de la Universitatea „Lucian
Blaga” din Sibiu

- „Civilizaţia Egiptului antic de la piramide
la cucerirea romană” - invitat special drd. Dan
Deac, de la Universitatea „Babeş-Bolyai” din
Cluj-Napoca

- „Muzeul Cetatea Neamţ” - invitat special:
cercetătorul Daniel Garvăn, de la Complexul
Muzeal Judeţean Neamţ din Piatra Neamţ 

- „Noi vestigii arheologice din mileniul I a.
Chr. în Basarabia” - invitat special: dr. hab.
Tudor Arnăut 

15. Excursie documentară la Cetatea
Zînelor – Covasna, cu elevii participanţi la lec-
ţiile deschise. Perioada: 28 octombrie 2011   

16. Lecţie deschisă la muzeu – vizionarea
filmuleţelor care însoţesc expoziţia „Aşezarea
preistorică Păuleni Ciuc Dâmbul Cetăţii” şi
completarea unor chestionare cu privire la
acestea

17. Lecţie deschisă „24 ianuarie 1859. 152
de ani de la Mica Unire” susţinută de dr. Adela
Kovacs la Casa Memorială „Romulus Cioflec”
din Araci

18. Lecţie deschisă de arheologie cu titlul
„Descoperiri  arheologice deosebite în regiu-
nea Munţilor Oaş-Gutâi-Ţibleş”, susţinută de
cunoscutul arheolog dr. Carol Kacsó

Programe, proiecte şi activităţi în afara expoziţiilor 
de la sediile MNCR
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26.  Activitate de ecologizare la Covasna –
Valea Zânelor – Cetatea Dacică 

27. Olimpiada Judeţeană „Meşteşuguri
artistice tradiţionale” – Harghita la MOMS; în
colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
Harghita, Episcopia Ortodoxă Română a
Covasnei şi Harghitei şi Centrul Cultural
„Patriarh Miron Cristea”

MNCR partener
1. „Săptămâna familiei ZIBO“, 11-16 apri-

lie. Sediul central al MNCR şi la MOMS.
Organizator: Asociaţia Zibo Help. Ateliere,
Dezbatere pe tema violenţei TV şi modalităţi
de înlocuire a televizorului şi internetului cu
alte activităţi

2. „Povestea din Ajun“, 5-11 decembrie.
Sediul central al MNCR. Organizator:
Asociaţia ECOU. Ateliere creative pentru elevi 

3. „Tradiţie şi culoare în ochii tăi, copile!”.
Organizator: CPECA Covasna 

4. „Aura Castellum“, 5 noiembrie. Ateliere
creative la Centrul de Cultură Arcuş.
Organizator: Centrul de cultură Arcuş 

5. Cupa Buzaielor la baschet – ediţia a II-a
– Întorsura Buzăului. Organizator: ACŞCR

6. Lansare de carte – „Zilele Nicoale Colan”
– „Ioan Pelivan, părinte al mişcării naţionale
din Basarabia” la MOMS

7. Lansare de carte „Românii în dezbateri-
le congresului secuiesc din 1902 - premise,
deziderate şi reverberaţii”, ediţie îngrijită de
Vilică Munteanu şi Ioan Lăcătuşu

2012
1. Proiectul „Bucură-te de primăvara ta!”,

21 – 29 februarie. Sediul central al MNCR.
Parteneri: ACŞCR. Ateliere creative

2. Proiectul „Tradiţii pascale de ieri şi de
azi. Încondeierea ouălor”, 27 – 30 martie şi
10 – 12 aprilie. Sediul central al muzeului.
Partener: ACŞCR. Ateliere de creaţie 

3. Proiectul „Meştereşte cu noi!”, Zilele
Oraşului Sf. Gheorghe. Sediul central al MNCR

4. Proiectul „La încondeiatul ouălor”, şeză-
toare organizată în colaborare cu Fundaţia
„Mihai Viteazul”

5. Săptămâna „Şcoala Altfel“. Ateliere crea-
tive şi vizite gratuite la toate sediile MNCR

6. Proiectul „1 iunie – Ziua copilului 2012”
7. „Noaptea Muzeelor“, 19 mai. Sediul cen-

tral al MNCR. Serată cultural-muzicală.
Parteneri: Reţeaua Naţională a Muzeelor din
România, ACŞCR şi CPECA Covasna

8. „Sâmbăta asta o petrecem la muzeu“,
16 iunie. Ateliere creative, incursiune în

meseriile specifice muzeelor prin proiectul
„Museum Jobs”, seară dedicată muzicii irlan-
deze şi vizitarea expoziţiilor de la sediul cen-
tral până la orele 23:00   

9. „Meştereşte cu noi, vara!“, 13 august –
07 septembrie. Sediul central al MNCR.
Partener: ACŞCR. Ateliere creative pentru
copii şi tineri

10. Decembrie – concurs de desene tema-
tice 

11. „Jocul de-a vacanţa“, 24 iulie – 20
august. Prima Şcoală Românească din Sf.
Gheorghe. Ateliere creative pentru copii şi
tineri  

12. Atelier de scriere chirilică şi caligrafică.
Prima Şcoală Românească din Sf. Gheorghe

13. Halloween party – tradiţii şi actualitate,
31 octombrie. Prima Şcoală Românească din
Sf. Gheorghe. Partener: ACŞCR

14. „Atelierele lui Moş Crăciun“, 5 – 15
decembrie. Sediul central al MNCR şi Prima
Şcoală Românească. Partener: ACŞCR

15. „130 de ani de la naşterea scriitorului
Romulus Cioflec“. Activităţi cultural-literare la
Casa Memorială a scriitorului

16. „Acasă la familia Cioflec“, 17 mai. Casa
memorială „Romulus Cioflec”. Activităţi cultu-
ral-literare, concursuri pentru elevi 

17. „1 iunie – Ziua Copilului“ la Casa
Memorială „Romulus Cioflec” din Araci

18. 10 lecţii publice în cadrul Cercului de
arheologie, la Colegiul Naţional „Mihai
Viteazul” din Sf. Gheorghe

19. Proiectul „Orăşelul copiilor” – eveni-
ment în aer liber organizat de Primăria
Municipiului Sf. Gheorghe în centrul oraşului,
la care MNCR a participat cu un stand propriu
– ateliere de creaţie şi concursul „Găseşte
comoara din muzeu”

20. Ziua porţilor deschise la situl Păuleni-
Ciuc - Dâmbul Cetăţii, com. Păuleni-Ciuc, jud.
Harghita, 24 iulie 

21. Ziua porţilor deschise la situl Băile Figa,
oraş Beclean, jud. Bistriţa-Năsăud, 19 sep-
tembrie

22. Întâlnire cu profesorii de istorie din
Sfântu Gheorghe la Colegiul Naţional „Mihai
Viteazul” (prezentare susţinută de dr. Dan
Buzea şi dr. Alexandru Popa)

23. Excursii de documentare la Covasna –
Cetatea Zânelor - pentru elevi din judeţele
Covasna şi Braşov

MNCR partener
1. „Aura Castellum“. Ateliere creative.

Organizator: Centrul de Cultură Arcuş, 19-20
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octombrie 
2. „Povestea din Ajun“. Organizator:

Asociaţia ECOU Sf. Gheorghe
2. „Săptămâna familiei ZIBO“. Organizator:

Asociaţia Zibo Help
3. „ZEN – Ziua Educaţiei Nonformale“.

Organizator: Asociaţia pentru Comunitate Sf.
Gheorghe 

4. Proiectul „SHORTCUT – Treasure Hunt“.
Organizator: Asociaţia ECOU  

2013
1. Proiectul „Sărbătoarea primăverii”, 25-

28 februarie şi 4-7 martie. Sediul central al
MNCR. Ateliere dedicate Mărţişorului, zilei de
8 martie, expoziţie de mărţişoare şi un mărţi-
şor uriaş 

2. Proiectul „Tradiţii pascale de ieri şi de
azi. Încondeierea ouălor”, 26 – 30 martie şi
15 – 27 aprilie. Sediul central al MNCR.
Partener: ACŞCR 

3. Proiectul „Meştereşte cu noi!” Zilele
Oraşului Sf. Gheorghe, 26 şi 27 aprilie. Sediul
central al MNCR şi Prima Şcoală Românească.
Expoziţii, ateliere creative, jocuri tradiţionale
româneşti şi finlandeze

4. „Dragobetele vesteşte primăvara“ –
Prima Şcoală Românească din Sfântu
Gheorghe, 22-23 februarie. Ateliere creative
şi meşteşugăreşti

5. „Vacanţă de toamnă la Muzeu“, noiem-
brie. Sediul central al MNCR  

6. Săptămâna „Şcoala Altfel“, 1-5 aprilie 
7. Proiectul „1 iunie – Ziua copilului 2013”

– „Copiii în minunata lume a păsărilor“.
Pavilionul din Parcul Elisabeta, aleea din faţa
acestuia şi sediul central al MNCR. Parteneri:
Cercul de Ornitologie Mugurar şi Societatea
Ornitologică din România – Covasna; Palatul
Copiilor; ACŞCR; Consiliul Judeţean al Elevilor
– Covasna. Activităţi: „Aripi din hârtie“ – ate-
lier de origami şi colaje; concurs cu premii
„Găseşte pasărea ascunsă în muzeu”

8. „Ziua Copilului la Casa Memorială
Romulus Cioflec”, 29 mai. Parteneri: Şcoala
Gimnazială „Romulus Cioflec” din comuna
Vâlcele 

9. „Ziua Limbii Române la Casa memorială
„Romulus Cioflec”„, 31 august. Eveniment
cultural-literar. Parteneri: Societatea de Ştiin-
ţe Filologice, Filiala Covasna, Despărţământul
ASTRA Covasna-Harghita

10. „Noaptea Muzeelor“, 18 mai. Expoziţii;
Ateliere creative în aer liber, pentru copii şi
tineri; Campionat de Molkky. Sediile MNCR 

11. „Ultimul clopoţel la Prima Şcoală româ-

nească din Sfântu Gheorghe”, 12 iunie.
Parteneri: Şcoala Gimnazială „Romulus
Cioflec” din Vâlcele 

12. „Meştereşte cu noi vara!“, 5-8 august.
Sediul central al muzeului. Expoziţii, ateliere
creative şi meşteşugăreşti, jocuri de vacanţă.
Partener: ACŞCR 

13. „Atelierele lui Moş Crăciun“, 10 – 19
decembrie. Sediul central al MNCR. Parteneri:
ACŞCR şi Asociaţia ECOU. Ateliere creative
pentru elevi din şcolile municipiului  Sfântu
Gheorghe şi din alte zone

14. „Acasă la familia Cioflec“. Eveniment
cultural-literar şi concursuri pentru elevi la
Casa Memorială „Romulus Cioflec” din Araci

15. 10 lecţii publice în cadrul Cercului de
arheologie, la Colegiul Naţional „Mihai
Viteazul” din Mun. Sf. Gheorghe 

16. Ziua porţilor deschise la situl Păuleni-
Dâmbul Cetăţii, com. Păuleni-Ciuc, jud.
Harghita, 20 iulie

17. Ziua porţilor deschise la situl Băile
Figa, oraş Beclean, jud. Bistriţa-Năsăud, 23
august

18. Întâlnire a profesorilor de istorie la
Casa memorială „Romulus Cioflec” din Araci

19. „Oina tradiţională în zi de sărbătoare“.
Parteneri: Şcoala Gimnazială „M. Sadoveanu”
din Întorsura Buzăului şi Asociaţia Sportivă
„Ciucaş”, Întorsura Buzăului

20. Lectură şi viaţă la Casa memorială
„Romulus Cioflec”

21. „131 de ani de la naşterea scriitorului
Romulus Cioflec - La ceas aniversar: despre
corespondenţa inedită a scriitorului” - activi-
tate derulată în cadrul Săptămânii Culturale a
Zilelor Sfântu Gheorghe

MNCR partener
1. „Povestea din Ajun“. Organizator:

Asociaţia ECOU Sf. Gheorghe, 16 - 19 decem-
brie

2. „Săptămâna familiei ZIBO“. Organizator:
Asociaţia Zibo Help.

3. „Olimpiada de meşteşuguri artistice tra-
diţionale“, ediţia a VIII-a. MOMS, Miercurea-
Ciuc. Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean
Harghita, Centrul Cultural „Patriarh Miron
Cristea”

4. „Salvează Delta. Scrie viitorul!“.
Organizator: Societatea Ornitologică Română
– Sucursala Covasna „FALCO TINNUNCULUS”
şi Cercul de Ornitologie „MUGURAR” al
Palatului Copiilor din municipiul Sf. Gheorghe

5. „Şezătoarea de la ţară”. Organizatori:
Căminul Cultural din Sita Buzăului (CCSB), în
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parteneriat cu Biblioteca comunală din Sita
Buzăului, MNCR şi UVT (Universitatea
„Valahia” din Târgovişte)

Beneficiarii Programelor, proiectelor
şi activităţilor din afara expoziţiilor de
la sediile MNCR

Anul 2011: 24.349 (Beneficiari direcţi:
4.790, Beneficiari indirecţi: 19.559)

Anul 2012: 23.722 (19.764 direcţi,
3.958 indirecţi, contorizaţi)

Anul 2013: 27.566 (10.306 direcţi,
17.260 indirecţi, contorizaţi)

Sesiuni ştiinţifice. Colocvii

2011
1. Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiin-

ţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei.
Istorie – Cultură – Civilizaţie”, ediţia a XVII-a.
Manifestare dedicată împlinirii a 150 de ani de
la înfiinţarea Asociaţiunii Transilvane pentru
Cultura şi Literatura Poporului Român

2. Sesiunea Ştiinţifică Anuală a MNCR, edi-
ţia a VIII-a

3. Proiectul „La umbra nucului bătrân” –
eveniment cultural-artistic-literar la Casa
Memorială „Romulus Cioflec”, derulat în
cadrul „Zilelor Andrei Şaguna”

2012
1. Proiectul „La umbra nucului bătrân” –

eveniment cultural-artistic-literar la Casa
Memorială „Romulus Cioflec”, derulat în
cadrul „Zilelor Andrei Şaguna”

2. Sesiunea ştiinţifică anuală a MNCR, edi-
ţia a IX-a, la Centrul de Studii Europene din
Arcuş

3. Sesiunea Naţională de comunicări ştiin-
ţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei.
Istorie, Cultură, Civilizaţie”, ediţia a XVIII-a

2013
1. Proiectul „La umbra nucului bătrân” –

eveniment cultural-artistic-literar la Casa
Memorială „Romulus Cioflec”, derulat în
cadrul „Zilelor Andrei Şaguna”

2. Sesiunea ştiinţifică anuală a MNCR, edi-
ţia a X-a

3. Sesiunea Naţională de comunicări ştiin-
ţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei.
Istorie, Cultură, Civilizaţie”, ediţia a XIX-a

Cercetări ştiinţifice

2011
1. Şantierul arheologic Şoimeni, Păuleni

Ciuc-Ciomortan, jud. Harghita
2. Şantierul arheologic Beclean-Băile Figa,

jud. Bistriţa-Năsăud
3. Proiect de cercetare arheologică siste-

matică „Paleoliticul din Zona Întorsurii
Buzăului”

4. Limesul Estic al Daciei Romane
5. Cercetare etnografică şi arheologică de

teren în zona Depresiunii Întorsura Buzăului,
jud. Covasna

2012 
1. Proiect internaţional „ArheMAG –

Cercetarea noninvazivă şi protecţia patrimo-
niului arheologic cu ajutorul investigaţiilor
magnetometrice”. Organizat de MNCR în
colaborare cu USM şi CPPC (Centrul de
Pregătire Profesională în Cultură - Bucureşti),
cu finanţare AFCN. În cadrul acestui proiect
au fost realizate două obiective majore:
instruirea a 20 tineri arheologi din România şi
R. Moldova şi prospectări arheomagnetice în
trei situri din sud-estul Transilvaniei

2. Cercetarea arheologică sistematică pri-
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vind exploatarea sării în situl de la Beclean -
Băile Figa, jud. Bistriţa-Năsăud

3. Cercetarea arheologică sistematică a
sitului arheologic de la Păuleni-Ciomortan,
jud. Harghita

4. Cercetare arheologică şi etnografică pri-
vind relaţiile culturale între Transilvania şi
Moldova (cercetarea etnoarheologică privind
civilizaţia preindustrială a sării şi cercetarea
arheologică privind civilizaţiile preistorice din
zona Carpaţilor Răsăriteni)

2013
1. Cercetarea arheologică sistematică pri-

vind exploatarea sării în situl de la Beclean -
Băile Figa, jud. Bistriţa-Năsăud

2. Cercetarea arheologică sistematică a
sitului arheologic de la Păuleni-Ciomortan,
jud. Harghita

3. Studiu istoric, arheologic şi etnografic al
localităţii Covasna, în vederea elaborării PUG
Covasna 

Proiecte de cercetare finanţate de CNCS-UEFISCDI

2011, 2012, 2013
Proiectul de cercetare exploratorie „Graniţa

Romană în Estul Provinciei Dacia” este unul
dintre proiectele importante ale MNCR.
Printre parteneri, se numără muzeele din
estul Transilvaniei (Bistriţa, Târgu Mureş,
Miercurea-Ciuc, Sfântu Gheorghe), universi-
tăţi (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion
Creangă” din Chişinău) şi instituţii de cerceta-

re academice (Institutul de Arheologie din
Bucureşti, Institutul de Arheologie din Iaşi,
Institutul de Arheologie şi Istoria Artei din
Cluj-Napoca). 

Proiectul este finanţat de Autoritatea
Naţională de Cercetare Ştiinţifică din România
prin grantul CNCS PN-II-ID-PCE2011-3-0652.

Manager proiect: dr. habil. Alexandru Popa.

Proiecte culturale finanţate de 
Administraţia Fondului Cultural Naţional

2011
1. Proiectul cultural Tabăra experimentală

„Silex Tools”. Lider proiect: MNCR. Parteneri:
UVT, ACŞCR, CPECA Covasna şi APM Covasna
(Sf. Gheorghe, Jud. Covasna). Manager pro-
iect: Dan Buzea. Tabăra experimentală s-a
desfăşurat în satul Cremenea, comuna Sita
Buzăului, jud. Covasna, fiind foarte aproape
de situl „Malu Dinu Buzea”. S-a adresat elevi-
lor de liceu, studenţilor şi voluntarilor din
toată ţara, interesaţi în prelucrarea preistori-
că a pietrei.   

2. Proiectul cultural „ArheGIS – Arheologie
digitală şi spaţială”. Lider proiect: MNCR.
Parteneri: CPPC și USM. Manager proiect:
Andrea Chiricescu. Cursuri de formare profe-
sională pentru 20 de tineri specialişti din
România şi Republica Moldova, în domeniul
arheologiei digitale și spațiale.

3. Proiectul cultural Digitizarea patrimoniu-
lui ecleziastic din cadrul colecţiei Parohiei
Ortodoxe I Sf. Gheorghe. Lider proiect:

MNCR. Manager proiect: Adela Kovács.
Parteneri: Parohia Ortodoxă I Sfântu
Gheorghe, reprezentată de Preot drd. Pârvu
Sebastian şi ACŞCR. Proiectul a presupus rea-
lizarea unui repertoriu al pieselor ce alcătu-
iesc colecţia de la Parohia Ortodoxă Sf.
Gheorghe I, precum şi analiza şi interpretarea
datelor cu privire la modul şi tehnicile de lucru
în realizarea pieselor de cult. Catalogul digital
este accesibil gratuit, on-line, pe pagina
www.mncr.ro şi pe paginile partenerilor.     

MNCR Partener 
1. Proiectul cultural MUZEOFORUM –

Platformă de instruire şi de bune practici.
Lider proiect: Muzeul „Casa Mureşenilor”
Braşov. Parteneri: MNCR; CPPC. Curs de for-
mare profesională pentru specialiştii din
muzee, în format blended learning (învăţare
combinată): o sesiune de învăţare pe o plat-
formă online şi o sesiune de curs faţă în faţă.  
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2012
2. Proiectul cultural Cercetarea noninvazivă

şi protecţia patrimoniului arheologic cu ajuto-
rul investigaţiilor magnetometrice „ArheMAG”.
MNCR - lider de proiect. Parteneri: CPPC,
USM. Manager proiect: Valerii Kavruk.
Asistent manager: Andrea Chiricescu (Deák).
Proiectul a urmărit fundamentarea unei prac-
tici unitare în cercetarea şi evidenţa digitală a
patrimoniului arheologic imobil şi dezvoltarea
unei metode coerente de instruire a persona-
lului de specialitate. 

3. Proiectul cultural Împreună prin labirin-
tul preistoric. Parteneri: Directia Generală de
Asistenţă Socială si Protecţia Copilului
Covasna, ACŞCR, SC DELKASERV SERVICII
SRL. Manager proiect: Andrea Chiricescu
(Deák). Asistent manager: Cristina Felea. Prin
acest proiect s-a facilitat accesul la produsul
cultural şi la moştenirea culturală tradiţională
imaterială locală şi naţională a 150 de copii şi
tineri din clasele primare, gimnaziale şi licea-
le, instituţionalizaţi în centre de protecţie
socială din judeţul Covasna, şi organizarea
unor vizite tematice ghidate şi ateliere de
creaţie coordonate de specialişti din cadrul
MNCR şi de un număr de 10 tineri voluntari,
cursanţi ai Cercului „Tradiţie şi modernitate”.

4. Proiectul cultural – patrimoniu imaterial
„Oina la Întorsura Buzăului”. MNCR lider de
proiect. Parteneri: A.S. „Ciucaş” Întorsura
Buzăului (Întorsura Buzăului), ACŞCR,
Asociaţia Culturală „Cetatea Dacică - Valea
Zânelor” (ACCDVZ, Covasna), CPECA Covasna.
Manager proiect: Dan Buzea. Derularea aces-
tui proiect în zona Depresiunii Întorsura
Buzăului a oferit şansa organizatorilor de a
acumula informaţii, pe baza chestionarelor,
interviurilor, înregistrărilor audio-video şi a
documentării de teren, despre jocul de oină
tradiţional, sportul naţional al românilor. 

5. Proiectul cultural Tabăra de Arheologie
Experimentală „CronOs” Păuleni-Ciuc
„Dâmbul Cetăţii”, jud. Harghita, 9-16 august
2012. MNCR  - lider de proiect. Parteneri:
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”-
Facultatea de Istorie din Bucureşti (UCDC –
FI), Complexul Muzeal Judeţean Neamţ din
Piatra Neamţ (CMJN, jud. Neamţ), Muzeul
Brăilei (MB, jud. Brăila) şi ACŞCR. Manager
proiect: Dan Buzea. Tabăra de arheologie
experimentală „CronOs” din anul 2012 a fost
adresată elevilor de liceu şi studenţilor din
ţară, în scopul însuşirii de cunoştinţe cu privi-
re la metodele tehnologice de confecţionare a
obiectelor din materii dure animale (MDA),

despre Epoca Cuprului (civilizaţia Cucuteni-
Ariuşd-Tripolie), Epoca Bronzului (culturile
Costişa şi Wietenberg), cercetarea arheologi-
că sistematică, precum şi despre arheologia
experimentală din România.

6. Proiect cultural „Atinge istoria”. MNCR
lider de proiect. Parteneri: Asociaţia ART&CO,
Asociaţia Nevăzătorilor din România,
Bucureşti şi Braşov. Manager proiect: Andrea
Chiricescu (Deák). Prin expoziţia Atinge
Istoria, MNCR a promovat patrimoniul cultural
muzeal în rândul publicului nevăzător, prin
realizarea unui tur expoziţional pentru 2 din
expoziţiile sale, Aşezarea preistorică Păuleni-
Ciuc „Dâmbul Cetăţii” şi Prima Şcoală
Românească din Sfântu Gheorghe, devenind
de asemenea,  a 2-a expoziţie din ţară special
adresată acestui grup ţintă.  

7. Proiectul editorial „Animale, tehnologie
si artefacte preistorice din materii dure ani-
male descoperite la Păuleni-Ciuc, jud.
Harghita. Catalog” . MNCR lider de proiect.
Autori: Corneliu Beldiman, Diana-Maria
Sztancs, Dan Lucian Buzea. Parteneri: ACŞCR

MNCR partener 
1. Proiectul cultural Simte literatura. Lider

proiect: Asociaţia ART&CO – Bucureşti.
Parteneri: MNCR, Asociaţia Nevăzătorilor din
România. Manager proiect: Andrea Chiricescu
(Deák). Expoziţia „Simte Literatura” s-a reali-
zat la Casa Memorială a scriitorului Romulus
Cioflec din Araci,  jud. Covasna,  şi a fost
adresată pentru persoanele cu deficienţe de
vedere. Turul expoziţional a fost alcătuit din 2
machete tridimensionale şi 2 busturi în mări-
me naturală cu portretele scriitorului la diferi-
te vârste. Expoziţia a fost însoţită de un ghid
printat Braille şi un ghid audio în limbile
română şi maghiară. Fiind vorba de viaţa şi
opera unui scriitor, organizatorii au completat
turul muzeal şi cu un scurt volum tipărit în
Braille, în limbile română şi maghiară, intitu-
lat „Romulus Cioflec. Călător în Europa”, care
a conţinut fragmente din operele scriitorului,
oferind o privire de ansamblu asupra creaţiei
sale literare. Volumul va fi distribuit către filia-
lele ANV din România. Prin organizarea
Expoziţiei tactile „Simte Literatura” de către
MNCR, Casa memorială „Romulus Cioflec” din
Araci, jud. Covasna, devine astfel prima casă
memorială accesibilă publicului cu deficienţe
de vedere din România. 

2. Proiectul cultural Patrimoniu – o scenă
pentru tineri. Lider de proiect: Asociaţia
TRANSCENA – Bucureşti. Parteneri: MNCR,
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Muzeul „Casa Mureşenilor” – Braşov, Muzeul
de Artă „Vasile Grigore” – pictor şi colecţionar.
Responsabili din partea MNCR: Andrea
Chiricescu (Deák), Cristina Felea. Proiectul a
urmărit să faciliteze înţelegerea patrimoniului
muzeal de tineri, prin implicarea unor volun-
tari cu vârsta cuprinsă între 16 şi 20 de ani în
crearea unei piese de teatru originale bazată
pe colecţiile muzeului. 

3. Proiectul cultural „EXPO DESIGN” –
Workshopuri de arhitectură pentru muzeo-
grafi. Lider de proiect: Centrul de Pregătire
Profesională în Cultură. Parteneri: MNCR,
Muzeul „Casa Mureşenilor” – Braşov.
Responsabili MNCR: Andrea Chiricescu
(Deák), Cristina Felea. Proiectul şi-a propus
instruirea a 20 de angajaţi din instituţii de cul-
tură în vederea organizării unor noi tipuri de
expoziţii muzeale care au la bază principii
arhitecturale şi de design. Cei 20 de benefi-
ciari, au participat la două ateliere de lucru la
Sinaia, în perioadele 9-12 octombrie şi 22-25
octombrie 2012. 

4. Proiect cultural „Cunoaşte-ţi istoria prin
atingere”. Lider de proiect: Muzeul de Istorie
Galaţi. Parteneri: MNCR, Asociaţia ART&CO,
Asociaţia Nevăzătorilor din România.
Responsabil MNCR: Andrea Chiricescu
(Deák). Expoziţia „Atinge istoria” a fost găz-
duită la sediile MNCR până la mijlocul lunii
septembrie 2012, după această perioadă,
machetele expoziţiei de arheologie au fost iti-
nerate la Galaţi, în cadrul unui proiect realizat
în colaborare cu Muzeul de Istorie Galaţi (lider
de proiect), Asociaţia ART & CO şi Asociaţia
Nevăzătorilor din România, intitulat “Cunoaş-
te-ţi istoria prin atingere”, finanţat de AFCN. 

2013
1. Proiectul cultural Digitizarea cărţilor

vechi şi bibliofile de la Parohia Ortodoxă I
Sfântu Gheorghe. Lider proiect: MNCR.
Parteneri: ACŞCR, Parohia Ortodoxă Sf.
Gheorghe I, Grupul Şcolar „Constantin
Brâncuşi”. Manager proiect: Adela Kovacs.
Fondul de carte veche românească este unul
vast, cuprinzând peste 700 de volume, care
acoperă o paletă cronologică şi culturală
largă. În cadrul  proiectului cultural echipa a
cercetat şi digitizat cele mai valoroase şi
reprezentative cărţi liturgice vechi pentru
diversele zone de unde acestea au fost colec-

tate, dar şi pentru perioada în care acestea
au fost produse (secolele XVII-XVIII). Fiind o
continuare a proiectului din anul 2011, piese-
le digitizate au fost adăugate în catalogul
digital care este accesibil gratuit, on-line, pe
pagina www.mncr.ro şi pe paginile parteneri-
lor.       

2. Proiectul cultural SALT. Salvgardarea
monumentelor exploatării preindustriale a
sării din Transilvania. Lider proiect: MNCR.
Parteneri: Complexul Muzeal Bistriţa -
Năsăud, Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Bistriţa-Năsăud, Direcţia Judeţeană pentru
Cultură Harghita. Manager proiect: Valerii
Kavruk. Având ca scop salvgardarea patrimo-
niului arheologic şi etnografic privind exploa-
tarea preindustrială a sării în Transilvania,
obiectivul general al proiectului SALT l-a con-
stituit realizarea documentaţiei ştiinţifice şi a
unui ghid de bună practică adresat adminis-
traţiilor locale necesare pentru protejarea a
cinci situri arheologice legate de exploatarea
sării şi a patru fântâni de apă sărată din estul
şi nord-estul Transilvaniei.

3. Proiectul cultural Management de pro-
iect pentru patrimoniu imobil. Lider proiect:
MNCR. Parteneri: CPPC şi USM. Manager pro-
iect: Pîrvu Ionică. Curs de formare profesio-
nală pentru 24 de tineri specialişti din
România şi Republica Moldova, în domeniul
managementului de proiect cu aplicare asu-
pra managementului integrat al patrimoniului
imobil.  

MNCR partener
1. SM@RT EXPO - Program de valorificare

a patrimoniului cultural naţional în mediul vir-
tual. Lider proiect: Muzeul „Casa Mureşenilor”
Braşov. Parteneri: MNCR, Muzeul Ţării
Făgăraşului „Valer Literat”, Muzeul de Istorie
Sighişoara şi Muzeul Municipal Mediaş. Înce-
pând cu acest an publicul poate vizita 12
expoziţii tematice virtuale ale muzeelor parte-
nere, accesând pagina www.smart-expo.ro.
În acelaşi timp prin acest proiect s-au adus
completări la expoziţia permanentă în imagini
şi texte care pot fi accesate de către vizitatori
prin intermediul telefoanelor inteligente de tip
smartphone prin plasarea de Quick Respond
Code (QR Code-uri) în cadrul expoziţiilor de
bază din muzeele partenere. 
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Pregătirea profesională a personalului MNCR

2011
Andrea Deak şi Cristina Felea, Program de

formare profesională Relațiile publice în
organizațiile culturale. Ministerul Culturii şi
Cultelor, Centrul de Pregătire Profesională în
Cultură. Loc de desfăşurare: Bucureşti.
Durata: 15 – 17 martie 2011

Andrea Deak şi Adela Kovacs, Program de
formare profesională Planificarea unei expozi-
ţii muzeale. Centrul de Pregătire Profesională
în Cultură și Rețeaua Națională a Muzeelor
din România. Loc de desfășurare: Sinaia.
Durata: 17 – 20 iunie 2011

Domnica Stoenescu, Curs postuniversitar
de specializare Management public, guverna-
re modernă, dezvoltare locală, absolvit la
Academia de Studii Economice Bucureşti,
Durata: 1 an universitar

Studii de doctorat (Arheologie) – Radu
Zăgreanu, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-
Napoca

2012
- Şcoala de vară „Educaţie pentru patrimo-

niu, educaţie în aer liber”, eveniment din
cadrul proiectului European ECHOE. La acest
eveniment au participat 25 de formatori şi
profesionişti din instituţii de cultură din
România, Belgia, Italia, Turcia, Austria şi
Norvegia, cu scopul de a-şi îmbunătăţi exper-
tiza în dezvoltarea de programe educaţionale
pentru adulţi, combinând educaţia pentru
patrimoniu cu educaţia în aer liber. Participant
din cadrul MNCR - Andrea Deák (Chiricescu)

- Curs Conservarea bunurilor culturale,
Centrul de Pregătire Profesională în Cultură:
conservatori: Laura Dănilă şi Eugenia Filip.
Durata: 14-28 mai 2012, tip: curs de formare
profesională

- Curs Bazele Muzeologiei (modul II şi III),
Centrul de Pregătire Profesională în Cultură:
Dan Lucian Buzea şi Adela Kovács. Durata:
14-24 mai 2012 şi 03-07 dec. 2012, tip: curs
de formare profesională

- Obţinerea calificativului de Expert în
bunuri de patrimoniu arheologic, emis de
Ministerului Culturii pe numele lui Alexandru
Popa pentru domeniile: Bunuri arheologice şi
istorico-documentare

- Curs de atestare - Formator, Centrul
HSEQ  Consulting, Ploieşti – Domnica

Stoenescu. Durata: 01-30 iunie 2012, tip:
curs de formare profesională

- Curs de perfecţionare Evaluarea persona-
lului, Centrul de Pregătire Profesională în
Cultură – Domnica Stoenescu. Durata: 6-8
februarie 2012, tip: curs de formare profesio-
nală    

- Curs ArheMag, Centrul de Pregătire
Profesională în Cultură: Adela Kovács, Florin
Herţeg. Durata: 30 iul.-10 aug. 2012, tip: curs
de formare profesională

- Curs ExpoDesign, Centrul de Pregătire
Profesională în Cultură din cadrul Ministerului
Culturii: Cristina Felea. Durata: 21-25 oct.
2012, tip: curs de formare profesională

- Curs Museum Communicator Course-
ware, Programul european Leonardo Da
Vinci: Dan Lucian Buzea, Durata: 01 iunie –
30 septembrie 2012, tip: curs de perfecţiona-
re în domeniul comunicării muzeale la nivel
internaţional

- Curs de atestare – Formator – CPPC
Bucureşti - Andrea (Deák) Chiricescu. Durata:
23-27 ian. 2012, tip: curs de formare profe-
sională

- Curs de atestare Evaluator proiecte cultu-
rale – CPPC Bucureşti – Andrea (Deák)
Chiricescu. Durata: 21 - 24 august 2012, tip:
curs de formare profesională

- Curs de Formatori adulţi (ian. - febr.)
organizat de ANC (Autoritatea Naţională pen-
tru Calificări) prin CPI (Centrul de pregătire în
informatică) Bucureşti – Ana Dobreanu.
Durata: 15.01-05.02.2012, tip: curs de forma-
re profesională

Studii doctorale: Ana Dobreanu, Universi-
tatea din Bucureşti

Studii de masterat: Andrea Chiricescu,
SNSPA Bucureşti

2013
- Obţinerea certificatului de Expert în

bunuri patrimoniu arheologic, emis de
Ministerul Culturii: dr. Buzea Dan, R1/845 din
04.06.2013, Atestat de expert în domeniile
Bunuri arheologice şi istorico-documentare/
arheologie preistorică

- Obţinerea atestatului de Arheolog
Specialist în Registrul Arheologilor din
România, emis de Ministerului Culturii pe
numele Adela Kovacs
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- Curs Management de proiect pentru
patrimoniul imobil (MNCR, CPPC, USM): Dan
Buzea, Alexandru Popa, Adela Kovacs, Felea
Cristina, Florin Herţeg. Durata: 14 – 25
octombrie 2013, tip: curs de formare profe-
sională

- Susţinerea tezei de doctorat:  Ana
Dobreanu la Universitatea Craiova, Facultatea
de Drept şi Ştiinţe Administrative, Departa-
mentul Istorie şi Relaţii Internaţionale.
Calificativ obţinut: Doctor în Istorie. Titlul
lucrării de doctorat: Sud-estul Transilvaniei în
perioada 1900-1914. Studiu socio-politic.
Coordonator: prof. univ. dr. Corneliu-Mihail
Lungu

- Încheierea studiilor de masterat: Andrea
Chiricescu la Școala Națională de Studii
Politice și Administrative (SNSPA) București,

Facultatea de Comunicare și Relații Publice.
Calificativ obţinut „Master în domeniul ştiinţe-
lor comunicării”, Specializarea Managementul
proiectelor. Titlul lucrării de masterat:
„Instrumente de comunicare utilizate în
managementul proiectelor. Exemple de bună
practică”

- Încheierea procedurii de Habilitare:
Alexandru Popa la Universitatea Friedrich
Wilhelm din Bonn/Germania. Calificative obţi-
nute Doktor habilitat şi Privatdozent, cu drep-
tul de profesare (venia legendi) în Arheologie
preistorică şi protoistorică. Titlul lucrării de
habilitat: Untersuchungen zu den römisch-
barbarischen Kontakten östlich der römischen
Provinz Dacia. Consultant: Prof. Dr. Dr. h.c.
Jan Bemmann

Activităţi editoriale

2011
1. Editarea şi tipărirea revistei ANGVSTIA,

15. Istorie. 

2012
1. Editarea şi tipărirea revistei ANGVSTIA,

nr. 16. Istorie
2. Beldiman C., Sztancs D., Buzea D.,

Animale, tehnologie şi artefacte preistorice
din materii dure animale descoperite la
Păuleni-Ciuc, jud. Harghita. Catalog., Sf.
Gheorghe, Editura Angvstia, 2012

3. Cupa domeniilor: comedie în trei acte,
Editura Angustia, 2012, 126 pagini, redactor:
Luminiţa Cornea

2013
1. Chiricescu Andrea, „Exploatarea tradiţio-

nală a sării în estul Transilvaniei”, Sf.
Gheorghe, Editura Angustia, 2013, 390 p.   

2. Caietele de la Araci – an 1, nr. 1, Sf.
Gheorghe, MNCR, 2013. 24 p., Redactor res-
ponsabil: Luminiţa Cornea; coordonator
revistă: Andrea Chiricescu

3. Anthony Harding, Valerii Kavruk,
Explorations in Salt Archaeology in the
Carpathian zone, în seria Archaeolingua, Vol.
28, Budapesta.

Inventarul bunurilor culturale aflate în patrimoniul 
Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni
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A.C.M.I.T: Anuarul Comisiunii Monumen-
telor Istorice, Secţia Transilvania, Cluj-Napoca

AARG: Aerial Archaeology Research Group
Acta Praehistorica et Archaeologica:

Museum für Vor- und Frühgeschichte,
Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer
Kulturbesitz

ActaArchHung: Acta Archaeologica Aca-
demiae Scientiarum Hungaricae, Budapesta

ActaMN: Acta Musei Napocensis, Cluj –
Napoca

ActaMP: Acta Musei Porolisensis, Zalău
ActaTS: Acta Terrae Septemcastrensis,

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
Aegyptus: Revista italiana di egittologia e

di papirologia, Università Cattolica del Sacro
Cuore, Milano

AISC: Anuarul Institutului de Studii Clasice
(Cluj-Sibiu) I-V, 1928-1948

Aluta: Revista Aluta, Muzeul Naţional
Secuiesc, Sfântu Gheorghe 

An.Com.Geol: Anuarul Comisiei Geologice,
Bucureşti 

Anatolian Studies: Journal of the British
Institute of Archaeology at Ankara

AnB, AB: Analele Banatului, I-IV 1928-
1931; S.N. I 1981-, Muzeul Banatului,
Timişoara

Angustia: Revista Angustia, Muzeul
Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Sfântu
Gheorghe

AnICSUS: Anuarul Institutului de
Cercetări Socio-Umane, Sibiu

Antaeus: Antaeus, Mitteilungen des
Archäologischen Instituts der Ungarischen
Akademie der Wissenschaften, Budapesta

ANTIQUITY: Antiquity. A Quarterly
Review of World Archaeology, Department of
Archaeology, University of York, Marea
Britanie

AO: Arhivele Olteniei, Craiova, S.V. şi S.N.
Apulum: Acta Musei Apulensis, Muzeul

Naţional al Unirii, Alba Iulia
Arch Ért: Archaeologiai értesítő,  Magyar

Tudományos Akadémia, Budapesta
Archaeological Dialogues: Archaeolo-

gical Dialogues. A Journal for Debating
Contemporary Archaeology, Cambridge

Journals 
Archaeometry in Romania: First

Romanian Conference on the Application of
Phisics Methods in Archaeology, Cluj-Napoca,
1988; 2nd  Romanian Conference on the
Application of Phisics Methods in
Archaeology, 

Archaeometry: Archaeometry, Research
Laboratory for Archaeology and the History of
Art Oxford University Published/Hosted by
John Wiley and Sons

Archeologia e Calcolatori: Archeologia
e calcolatori. An International Journal in the
Field of Archaeology and Information
Technology, C.N.R.- Istituto di Studi sulle
Civiltà Italiche e del Mediterraneo Antico 

ArchJug: Archaeologia Jugoslavica,
Belgrad

Arheologja: Arheologja, Institut Arheo-
logii, Kiev

ArhMold: Arheologia Mdoldovei, Institutul
de Arheologie Iaşi

AŞUI: Analele Ştiinţifice ale Universităţii
„Al. I. Cuza” din Iaşi (Serie nouă),
Secţiunea III, a Istorie

BAI: Bibliotheca Archaeologica Iassiensis,
Institutul de Arheologie Iaşi

Banatica: Banatica, Muzeul de istorie a
judeţului Caraş-Severin, Reşiţa, I (1971). 

BAR: British Archaeological Reports,
Oxford

BAR IS: British Archaeological Reports,
International Serie, Oxford

BerRGK: Bericht der Römisch-Germani-
schen Kommission des Deutschen Archäolo-
gischen Instituts, Frankfurt am Main

BHAB: Bibliotheca Historica et Archaeo-
logica Banatica, Timişoara

BiblThr: Bibliotheca Thracologica, Insti-
tutul Român de Tracologie, Bucureşti

BMA: Biblioteca Musei Apulensis, Alba Iulia
BMAntiq: Bibliotheca Memoriae Anti-

quitatis, Piatra Neamţ
BMN: Bibliotheca Mvsei Napocensis,

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei,
Cluj-Napoca

Britannia: Britannia Magazine, Cambridge
University Press, Marea Britanie
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Buridava: Revista Buridava, Muzeul
Judeţean Vâlcea

Canadian Journal of Forestry:
Canadian Journal of Forestry,  NRC Research
Press

Carpica: Carpica, Muzeul de Istorie „Iulian
Antonescu”, Bacău

Cartography and Geographic Infor-
mation Science: Cartography and
Geographic Information Science, official pub-
lication of the Cartography and Geographic
Information Society (CaGIS)

CCA: Cronica cercetărilor arheologice,
Comisia Naţională de Arheologie, Bucureşti

CCAR: Cronica cercetărilor arheologice din
România, CIMeC, www.cimec.ro

Cercetări arheologice: Cercetări
arheologice, Muzeul Naţional de Istorie,
Bucureşti

Cercetări Istorice: Cercetări istorice,
Complexul Muzeal Naţional “Moldova” ,Iaşi

Corviniana: Corviniana, Acta Musei
Corvinensis, Hunedoara

Crisia: Crisia, Muzeul Ţării Crişurilor,
Oradea

Cucuteni 120: Cucuteni 120 ans des
recherches. Le temps du bilan / 120 Years of
Research. Time to sum up, Piatra Neamţ, 2005

Cucuteni 1997: Cucuteni - the Last Great
Chalcolithic Civilisation of europe, Bucharest,
1997

Cucuteni aujourd´hui: Cucuteni aujour-
d´hui 110 ans depuis la découverte en 1884
du site eponyme, Piatra Neamţ, 1996

CultCivDunJos: Cultură şi Civilizaţie la
Dunărea de Jos, Călăraşi

Cultura Vinča în România 1991:
Cultura Vinča în România 1991 (Origine,
evoluţie, legături, sinteze), Timişoara, 1991

Cumidava: Revista Cumidava, Muzeul
Judeţean Braşov

Dacia: Dacia. Recherches et découverts
archéologiques en Roumanie, S.V. I-XII; N.S.
Revue d´archéologie et d´histoire ancienne,
I. 1957 şi urm.

Der Anschnitt: Der Anschnitt. Zeitschrift
fur Kunst und Kultur im Bergbau, Selbstverlag
des Deutschen Bergbau-Museum, Bochum

Documenta Praehistorica: Documenta
Praehistorica. Porocilo o raziskovanju paleoli-
tika, neolitika in eneolitika v Slovenij and
Porocilo o raziskovanju neolitika in eneolitika,
Ljiubliana 

Dolgozatok: Dolgozatok a Szegedi Josef
Tudomanyegyetem Archaeologiai Interzetbol
(I, 1925…XIX, 1943)

Drobeta: Revista Drobeta, Muzeul
Regiunii Porţile de Fier

EAIVR: enciclopedia arheologiei şi istoriei
vechi a României, Bucureşti, I, A-C, 1994; II,
D-L, 1996; III, M-Q, 2000

EAZ: ethnographische Archaölogische
Zeitung, Łódź

EDR: ephemeris Dacoromana, Roma
Ephemeris Napocensis: ephemeris

Napocensis, Anuarul Institutului de Istorie
”George Bariţ”, Cluj-Napoca, publicat de
Academia Română 

EpoqPPY: epoque Préhistorique et
Protohistorique, Yugoslavie, Belgrad

ErdMúzÉvk: erdélyi Múzeum egyesület
Évkönyve, Cluj, 1874-1914

Eurasia Antiqua: eurasia Antiqua,
eurasien Abteilung des Deutschen
Archäologischen Instituts, Berlin

European Journal of Archaeology:
european Journal of Archaeology, european
Archaeological  Association, Marea Britanei

File de Istorie: File de Istorie, Complexul
Muzeal Bistriţa-Năsăud (actual Revista Bistriţei)

Germania: Germania, Anzeiger der
Römisch-Germanischen Kommission des
Deutsches Archäologischen Instituts,
Frankfurt am Main

Hierasus: Revista Hierasus, Botoşani
Historia Urbana: Historia Urbana,

Institutul de Cercetari Socio-Umane,  Bucureşti 
HOME: Herman Ottó Múzeum Évkönyve,

Miskolc

Istros: Revista Istros, Muzeul  Brăilei

JahrbRGZM: Jahrbuch der Römisch -
Germanischen Zentral Museums, Mainz.

JAMÉ: Jósa Andreas Múzeum Évkönyve,
Nyiregháza

Journal of Archaeological Science:
Journal of Archaeological Science, ed. elsevier

Journal of Forestry: Journal of Forestry,
Publisher,  Society of American Foresters

Journal of Social Archaeology: Journal
of Social Archaeology, Sage Publications

JRS: The Journal of Roman Studies,
Cambridge University Press
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La civilisation de Cucuteni: La civilisa-
tion de Cucuteni en contexte européen,
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis I, Iaşi,
1987

Le Paléolithique et le Néolithique
1991: Le Paléolithique et le Néolithique de la
Roumanie en contexte européen, BAI IV, Iaşi,
1991

MAA: Macedoniae Acta Archaeologica,
Macedoniae Societas Archaeologica, Prilep

Marisia: Marisia. Studii şi Materiale,
Muzeul Judeţean Mureş

Marmatia: Revista Muzeului Judeţean de
Istorie şi Arheologie, Baia Mare

Masken, Menschen, Rituale 2005:
Masken, Menschen, Rituale. Altag und Kult
vor 7000 Jahren in der prähistorischen
Siedlung von Uivar, Rumänien, Institut für
Altertumswissen-schaften der Universität
Würzburg, 2005

Materiale: Materiale şi Cercetări
Arheologice, Bucureşti

Materialy Archeologiczne: Materialy
Archeologiczne, rocznik Muzeum Archeolgicz-
nego w Krakowie, Kraków

Mem Museo Civ.St.Nat. Verona:
Memorie del Museo Civico di Storia Naturale
di Verona

MemAntiq: Memoria Antiquitatis, Acta
Musei Petrodavensis, Piatra Neamţ

MIA: Materialy i issledovanja po arheologii
SSSR, Moskva-Leningrad

Microchemical Journal: Microchemical
Journal, Published/Hosted by elsevier Science

Mousaios: Mousaios, Revista Muzeului
Judeţean Buzău 

Nuclear Instruments and Methods in
Physics Research: Nuclear Instruments
and Methods in Physics Research Section A:
Accelerators, Spectrometers, Detectors and
Associated equipment, ed. elsevier B.V. 

Oltenia: Oltenia. Studii. Documente.
Culegeri; Asociaţia Generală a Arhiviştilor din
România, filialele judeţene Dolj, Gorj,
Mehedinţi, Olt şi Vâlcea

Oxford Journal of Archaeology: Oxford
Journal of Archaeology, Published in associa-
tion with the Institute of Archaeology,
University of Oxford, edited by: Nicholas
Purcell, Barry Cunliffe, Helena Hamerow and
Chris Gosden

PA: Památky Archeologické, Praha

Patrimonium Banaticum: Patrimonium
Banaticum, Direcţia pentru cultură, culte şi
patrimoniu cultural naţional a judeţului Timiş

PBF: Prähistorische Bronzefunde
Pontica: Pontice 1968, Pontica 1969 şi

urm., Muzeul de Istorie Naţională şi
Arheologie, Constanţa

Potaissa: Revista Potaissa, Turda
Prehistoria Alpina: Prehistoria Alpina,

Museo Tridentino di Scienze Naturali, Verona-
Trento 

PrzegladArch: Przeglad Archeologiczne,
Posen

PZ: Prähistorische Zeitschrift, Berlin

Rev.Arch.: Revue Archéologique, Paris
RevBistriţei: Revista Bistriţei, Complexul

Muzeal Bistriţa-Năsăud
RVM: Rad Vojvodanskih Muzeia, Novi Sad. 

Sargetia: Sargetia, Acta Musei Devensis,
Deva

SatuMare: Satu Mare. Studii şi comu-
nicări, Muzeul judeţean Satu Mare

SC Piteşti:  Studii şi Comunicări. Istorie –
Ştiinţele Naturii, Muzeul din Piteşti

SCIV (A): Studii şi Cercetări de Istorie
Veche (şi Arheologie), Bucureşti

SCl: Studii Clasice,  Bucureşti
Settlements Patterns 1995: Settle-

ments Patterns between the Alps and the
Black Sea 5th to 2nd Millenium B.C., Memorie
del Museo Civico di Storia Naturale di Verona
Sezione Scienze dell'uomo- no. 4, 1995

Situri arheologice: Situri arheologice
cercetate în perioada 1983-1992, Comisia
Naţională de Arheologie, Muzeul Brăilei,
Brăila, 1996

SlovArch: Slovenska Archeológia,
Bratislava

Spectrochimica Acta: Spectrochimica
Acta Part A: Molecular Spectroscopy and
Spectrochimica Acta Part B: Atomic
Spectroscopy, elsevier B.V. 

Starinar: Starinar, Organ srpskog arhe-
oloskog družtva, Beograd

StCl: Studii Clasice, Cluj-Napoca 
StCom Caransebeş (I-V), Tibiscum

(VI-XII), Muzeul Judeţean de etnografie şi
al Regimentului de Graniţă, Caransebeş

StCom Sibiu: Studii şi Comunicări Sibiu,
Muzeul Brukenthal, Sibiu

StudiaAA: Studia Antiqua et
Archaeologica, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

Studii Vâlcene: Studii Vâlcene, Râmnicu
Vâlcea 
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Suceava: Suceava. Studii şi materiale,
Anuarul Muzeului Naţional al Bucovinei,
Suceava

Symposia Thracologica: Symposia
Thracologica, Institutul de tracologie,
Bucureşti

Talanta: Talanta, Published/Hosted by
elsevier Science

Thraco-Dacica: Thraco-Dacica, Institutul
Român de Tracologie, Bucureşti

Tibiscus: Tibiscus, Muzeul Banatului
Timişoara (I=VI 1970-1980) în continuare
Analele Banatului (S.N. 1 1981), vezi AnB

TrAC: Trends in Analytical Chemistry,

elsevier B.V. 

Vinča and its World: Vinča and its
World.  The Danubian Region from 6000 to
3000 B.C., International Symposium, eds. D.
Srejović, N. Tasić, ed. Serbian Akademy of
Science and Arts, Centre for Archaeological
Research, Faculty of Philosophy, Belgrade,
1990, Volume LI, Book 14

Wiadomości Arch: Wiadomości Archeo-
logiczne, Warzsawa

World Archaeology: World Archaeology,
Published By Routledge.
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