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Introducere 
 

 
Lipsa unor monografii de sit pentru cei care studiază cultura 

Coţofeni se simte tot mai acut. Paradoxal, cu toate că reprezintă una 
dintre cele mai prezente culturi preistorice de pe teritoriul românesc şi nu 
numai, probabil că este printre puţinele care încă nu a beneficiat de o 
astfel de tratare. Cu toate că în literatura de specialitate există studii 
consistente cu caracter monografic, prelucrarea completă a descoperirilor 
nu a constituit, nici pe departe, o prioritate în valorificarea lor ştiinţifică. 

Este motivul pentru care lucrarea de faţă se doreşte a fi, în primul 
rând, un prim pas în publicarea exhaustivă a unor monografii de sit 
Coţofeni, aducând în atenţie, cu acest volum, locuirea de la Răchita-Vârfu 
Zăpozii, cu rezonanţă în cercetarea acestei culturi, alături de care vom 
trata alte câteva situri şi descoperiri izolate, toate răspândite în zona de 
dealuri a Văii Sebeşului, pe teritoriul administrativ al comunelor Săsciori 
şi Şugag. Drept urmare, lucrarea va aborda un tip de habitat aparte, 
reprezentat de locuirile situate într-un areal geografic bine definit. 

În primul rând, cartea nu se doreşte a fi una „clasică”. Pe lângă 
studierea culturii materiale am acordat o egală importanţă prezentării 
elementelor de arheologie a peisajului, a ariei de cuprindere a aşezărilor şi 
locuirilor, a relaţiilor cu formele de relief locuite, a interdependeţei între 
locuiri şi a precizării, în măsura posibilului, a tipului de locuire şi 
economie preferate de comunităţile Coţofeni. Dezvoltarea acestor 
probleme în cadrul unui capitol distinct sperăm să fi contribuit la o mai 
bună înţelegere a caracterului şi funcţiei locuirilor sezoniere Coţofeni, nu 
doar din arealul studiat în aceste pagini. 

Despre cele mai multe dintre locuirile identificate în acest 
perimetru limitat se cunoşteau extrem de puţine date. Locuirea de la 
Răchita, cea mai importantă din această zonă, a intrat în circuitul 
ştiinţific acum 100 de ani, prin intermediul lui W. Lederhilger, un amator 
de arheologie din Sebeş. Ulterior, a atras permanent atenţia, beneficiind 
după război chiar de săpăturile fraţilor Berciu, dar materialele prezentate 
de aici au rămas puţine. Raritatea unor motive decorative întâlnite pe 
unele vase ceramice, precum şi implicaţiile ce au decurs din interpretarea 
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lor au făcut, probabil, situl atât de cunoscut. Cu toate acestea, în niciuna 
dintre sintezele dedicate culturii Coţofeni nu este alocat un spaţiu mai 
mare decât cel al câtorva referinţe spre ceramica descoperită aici. A fost 
motivul pentru care acum mai bine de zece ani (în anul 2000) am reluat 
săpăturile de pe Vârfu Zăpozii. Din păcate, acestea au dovedit că, cel 
puţin în zonele cercetate, depunerile Coţofeni sunt spălate de ape şi 
distruse de plantarea unei păduri acum o jumătate de secol. Prin urmare, 
cu toate că rezultatele au fost cu mult sub aşteptări, am considerat utilă 
prezentarea lor în această formă. Lucrarea a fost însă completată cu 
descoperirile păstrate în vechiile colecţii formate cu materiale de la 
Răchita-Vârfu Zăpozii, depozitate în muzeele din Sebeş şi Alba Iulia. În 
acest mod, am reuşit să prelucrăm şi să ilustrăm exhaustiv întregul 
material disponibil şi cunoscut nouă descoperit în această staţiune. 

Structura lucrării a fost determinată şi de necesitatea de a cuprinde 
într-o formă sintetică descrierea vestigiilor, în covârşitoarea lor 
majoritate inedite. Prin informaţia furnizată de această analiză apreciem 
că studierea culturii Coţofeni are numai de câştigat, cum de altfel, în egală 
măsură, şi cunoaşterea preistoriei bazinului hidrografic al râului Sebeş, al 
cărei stadiu de cercetare a făcut, de asemenea, obiectul unui capitol 
separat al lucrării. Vom prezenta, astfel, toate siturile Coţofeni reperate în 
zona de deal a Văii Sebeşului. Majoritatea celor deja cunoscute au fost 
verificate prin periegheze repetate începând cu anul 2000, altele au fost 
doar recent descoperite, în timp ce în cazul unora cercetarea de teren nu 
le-a putut confirma. Remarcăm însă caracterul limitat al cercetărilor în 
aceste puncte de interes arheologic. 

Prin acest demers avem şi prilejul să expunem o parte a 
consideraţiilor noastre cuprinse în cadrul lucrării de doctorat, privitoare 
mai cu seamă la cultura materială şi problematica locuirilor sezoniere 
Coţofeni. 

Sperăm ca în viitorul cât mai apropiat această monografie să fie 
completată prin publicarea celorlalte rezultate ale cercetărilor din 
aşezările Coţofeni aflate în perimetrul localităţii Sebeş, şi în special din 
cele două situri stratigrafiate, cu complexe de locuire, de la Râpa Roşie şi 
Papuc, întregind astfel în chip firesc imaginea creionată prin acest prim 
tom dedicat preistoriei din zona deluroasă a râului Sebeş. 

 



Contribuţii la preistoria văii Sebeşului (I). Locuiri Coţofeni din zona deluroasă 

 9

Mulţumiri 
Dorim să mulţumim colegilor Ovidiu Ghenescu, Viorel Ştefu şi Radu 

Totoianu, care s-au oferit să ne ajute în timpul săpăturilor şi în cercetarea 
arheologică de teren, adesea deloc facilă. În acelaşi timp se cuvin aduse 
mulţumiri Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeş şi Direcţiei Judeţene pentru 
Cultură, Culte şi Patromoniu Cultural Naţional Alba pentru finanţarea lucrării. 
 



Cristian Ioan Popa 

 10



Contribuţii la preistoria văii Sebeşului (I). Locuiri Coţofeni din zona deluroasă 

 11

 
Capitolul I 

 
CADRUL FIZICO-GEOGRAFIC 

 
 

Caracteristici generale  
 Plină de frumuseţe şi istorie, Valea Sebeşului şi-a primit numele 
actual de la iuţeala apelor sale (maghiarul sebesz – „repede”). Un afluent 
al său, Bistra semnifică în limba slavă acelaşi adjectiv. Cu izvoarele situate 
aproape de cota 2000 m altitudine, pe versantul sudic al Munţilor 
Cindrel, râul de munte îşi sapă albia pe o lungime de circa 100 km, prin 
şisturile cristaline ale versanţilor de nord ai Carpaţilor Meridionali. 
Astăzi, locul este străbătut de pitoreasca şosea Transalpina, ce leagă 
Transilvania de Oltenia (fig. 1). 
 Bazinul râului Sebeş prezintă o formă bilobată, strâmtorat în 
dreptul localităţii Sebeş. Particularităţile morfohidrografice au determinat 
împărţirea sa în două mari sectoare: bazinul superior (carpatic) şi bazinul 
inferior (depresionar şi de podiş), delimitate în jurul altitudinii de 600, de 
la Săsciori în aval, până la altitudinea de 220 m1 (fig. 2). 

În lucrarea pe care o prezentăm, dat fiind interesul nostru în acest 
moment pentru zona muntoasă şi deluroasă, nu vom lua în discuţie, prin 
urmare, şi cursul inferior propriu-zis al Sebeşului, cu zona sa de câmpie şi 
podiş, la contact cu Podişul Secaşelor şi valea Mureşului. Precizăm, totuşi, 
că date fiind realităţile teritorial-admistrative actuale (apartenenţa la 
comuna Săsciori), am inclus aici şi unele situri Coţofeni situate pe forme 
de relief mai joase (sub 400 m) (cele de la Sebeşel), aflate însă în relaţie 
evidentă cu zona deluroasă. 
 
 Relieful 
 Munţii 
 Cursul superior şi mijlociu al râului Sebeş se află la joncţiunea a trei 
masive muntoase formate din şisturi cristaline: Munţii Cindrel şi Lotrului 
la vest, Munţii Şureanu la est, ce conservă resturile a trei platforme de 
eroziune. Înclinate spre nord, pantele acestor munţi coboară treptat, din 

                                                 
1 COSTEA 2005, p. 16, fig. 2, 16, 121. 
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cele mai înalte vârfuri, de la peste 2000 m, până în zona de şes, la 
altitudinea de 650-700 m. O bogată reţea hidrografică irigă întregul bazin 
al Sebeşului2. 
 Platforma cea mai înaltă (Borăscu), ce cuprinde relieful alpin şi 
subalpin, înglobează cursul superior al Sebeşului, cu Frumoasa şi afluenţii 
acesteia. Piscuri înalte, precum Cindrel (2244 m), Frumoasa (2168 m) şi 
Şerbota Mare (2007 m) străjuiesc obârşiile văii şi leagă platouri întinse ce 
se continuă, spre sud-vest cu înălţimile absolute ale Munţilor Şureanu şi 
Munţilor Lotrului: Vârfu lui Pătru (2130 m), Şureanu (2059 m), Ştefleşti 
(2242 m), Cristeşti (2233 m), Piatra Albă (2178 m), Băluţu (2028 m), 
Smida Mare (1774 m), Tărtărău (1777 m), Cotul Ursului (1829 m) şi 
Capra (1927 m). Această grupă, cuprinsă între 1800-2244 m altitudine 
ocupă suprafaţa de 33,2 km2, reprezentând un procent de 3 % din bazinul 
Sebeşului3. 

 

 
 

Fig. 1. Localizarea Văii Sebeşului în cadrul bazinelor carpatic şi dunărean 
 

                                                 
2 BUZA, HOZOC 1985, p. 11. 
3 COSTEA 2005, p. 71. 
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Fig. 2. Bazinul hidrografic al Sebeşului – harta hipsometrică 

(prelucrat după Costea 2005) 
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A doua grupă majoră se desfăşoară între 1800-1000 m altitudine4 

(parte a platformei de eroziune Râul Şes) şi este caracterizată de existenţa 
unor platouri şi culmi foarte netede, din care se desprind câteva vârfuri 
proeminente: Oaşa Mare (1731 m), Păltinei (1687 m), Vârfu Comanului 
(1618 m), Slimoiu (1509 m), Smida Mică (1509 m), Vârfu Diudiu (1403 
m), Fata (1507 m), Fetiţa (1696 m), Gothu (1471 m). Pe Valea Frumoasei 
(1650-1470 m) întâlnim o arie depresionară montană de tip culoar, 
extinsă pe o lungime de 4,5 km. Culoarul depresionar, situat mai jos, 
între 1410-1310 m altitudine, numit şi depresiunea Trieşi, are o dezvoltare 
de 6,3 km lungime şi 150-200 m lăţime. O netezire a culmilor se 
desfăşoară în suprafaţa interfluvială dintre Bistra şi Dobra, pe 
aliniamentul Vf. Rudarilor (1640 m) - Picioarele Cailor (1571 m) - 
Păltinei (1589 m) - Mocirlele (1537 m), înglobate în aşa-numitul nivel 
Păltinei. Suprafaţa inferioară a platformei Râu-Şes, caracterizată de zone 
drepresionare cu deschideri largi corespunde nivelului Oaşa-Plaiul Mare. 

Spre nord acest teritoriu este flancat de interfluvii largi ale 
platformei Gornoviţa, ce înglobează înălţimile limitrofe Şugagului, dintre 
care amintim Dealu Bârsana (1118 m), Dealu Cacului (1037 m), Titiana 
(1030 m), Dealu Popii (1030 m), Sclemea Tonii (965 m), Dealu Pleşilor 
(905 m) etc. În jurul cotei de 800 m, cu expandări în sus şi jos către 900 m 
şi 760 m altitudine, se desfăşoară nivelul Poiana, un nivel interfluvial 
periferic. Una dintre trăsăturile reliefului este dată de netezimea 
suprafeţei, cu pante de 3-100 ce contrastează cu versanţii abrupţi al văilor. 
Actualmente, aici găsim vetrele unor cătune şi sate de munte (Jidoştina, 
Bârsana, Arţi, Mărtinie, Pleşi, Tonea, Plaiuri, Purcăreţi). La sud de satele 
Loman, Căpâlna şi Cărpiniş răzbate la suprafaţă un brâu de calcare şi 
dolomite calcaroase, ce se înalţă la cea mai mare altitudine prin vârful 
sugestiv numit Piatra Varului (947 m). Între localităţile Căpâlna şi Dobra 
cursul Sebeşului se lărgeşte, formând numeroase terase, dispuse pe trei 
etaje deasupra luncii5. 
 

                                                 
4 COSTEA 2005, p. 72, 94-95. La M. Buza şi I. Hozoc, sub vârfurile cele mai înalte 
întâlnim un al doilea nivel, cuprins între 1950-1750 m, urmat de un nivel care coboară 
până la 1300 m şi un ultim nivel montan, cuprins între 1200-900 m (BUZA, HOZOC 1985, 
p. 12-14). 
5 BUZA, HOZOC 1985, p. 12-14, 20; COSTEA 2005, p. 95-102. 
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Dealurile submontane 
 Aceste dealuri, cuprinse între 650-400 m, fac trecerea dintre munţi 
şi depresiuni, cu ramificaţiile joase îndreptate către văile Mureşului şi 
Secaşului Mare. Dealurile submontane aparţin bordurii sudice a 
bazinului inferior al râului Sebeş. Acest sector, mai înalt, lasă să iasă la 
suprafaţă şisturile cristaline, pe când cel nordic se afundă în depozitele 
sedimentare. La contactul cu culoarele Orăştiei şi Apoldului şisturile sunt 
suprapuse de conglomerate, gresii, marne şi argile cretacice, iar la 
marginea nordică de gresii, marne, nisipuri şi pietrişuri. Ultimele 
ramificaţii pornesc adeseori din câţiva pinteni teşiţi, precum Vârfu Mâglii 
(574 m), Dealu Reciu (516 m), Dealu Dosului (568 m), Vârfu Dealului 
(512 m). Aici întâlnim localităţile Săsciori, Laz, Răchita şi Sebeşel6, cu 
siturile preistorice ce formează şi subiectul lucrării noastre. 
 În cuprinsul bazinului hidrografic al Sebeşului, ponderea cea mai 
mare o au zonele depresionare şi de podiş. Recent au fost delimitate cinci 
trepte hipsometrice, grupate pe următoarele altitudini: 220-440 m, 400-
600 m, 600-1000 m, 1000-1800 m şi 1800-2244 m. Primele două grupe 
reprezintă 50 % din totalul suprafeţei, celelalte grupe, între 600-2244 m 
acoperind restul de 50 %7. 
 
 Terasele 
 Cu toate că cele mai multe terase sunt prezente în zona de podiş şi 
câmpie a Văii Sebeşului, acestea apar şi în sectorul deluros. În sectorul 
Dobra-Şugag-Mărtinie-Căpâlna au fost identificate, pe ambele maluri ale 
râului, terase acoperite de bolovănişuri şi pietrişuri grosiere, suprapuse de 
vetrele aşezărilor actuale. În aval de Sebeşel terasele Sebeşului se deschid 
în „evantai”, profilându-se tot mai distinct în peisajul zonei, cu soluri 
favorabile unor culturi agricole8. 
 
 Luncile 
 Peisajul de luncă este prezent pe cursul Văii Sebeşului mai cu seamă 
în zonele joase. Luncile nu lipsesc însă nici din zona montană, unde 
ocupă suprafeţe restrânse, localizate în bazinetul Căpâlnei sau pe cursul 
unor afluenţi (Frumoasa, Sălanele, Prigoana, Mărtinie etc.). Numeroasele 

                                                 
6 BUZA, HOZOC 1985, p. 16-17; COSTEA 2005, p. 106-109. 
7 COSTEA 2005, p. 71, fig. 18. 
8 COSTEA 2005, p. 115-116. 
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conuri de dejecţie de pe versanţi au contribuit la o degradare a nivelului 
de luncă, prin acumularea de aluviuni grosiere. O lărgire a luncii se 
observă în aval de Săsciori, cu o dezvoltare axială, pe direcţia cursului 
văii. În aval de Sebeşel predomină încă procesele de acumulare, însoţite 
de eroziune ce favorizează surparea malurilor şi schimbarea buclelor 
meandrelor. De la 300 m lăţime, cât măsoară la ieşirea din zona 
dealurilor, lunca Sebeşului atinge un maxim de 1,5 km la vărsare în râul 
Mureş9. 
 
 Hidrografia 

Râul Sebeş este un râu tipic de munte. Cu cei 93 km lungime ai săi 
crează un bazin hidrografic simetric, cu o suprafaţă de 1289 km2. Apa 
colectează numeroase văi şi pâraie din zona alpină, ce străbat păduri 
întunecoase, într-un peisaj sălbatic, dominat de pante repezi, bine irigate, 
bogate în lemn, ce alternează cu versanţi golaşi, acoperiţi de păşuni 
subalpine. De la izvoare în aval, pe o lungime de 22 km, cursul superior al 
văii poartă numele de Frumoasa, apa ce desparte Munţii Lotrului de 
Munţii Cindrel. În aval de confluenţa cu Pârâul Tărtărău, Frumoasa 
curge spre nord croindu-şi albia meandrată printre stâncile munţilor, ca 
apoi să se verse în lacul Oaşa. Cursul său montan este sculptat în şisturi 
cristaline, dând naştere unor defilee spectaculoase, dar şi bazinete largi10. 

Din acest punct, de unde primeşte numele de Sebeş, râul străbate un 
defileu lung de circa 40 km, cu numeroase praguri şi cascade, cele mai 
cunoscute fiind cele aflate în aval de Tăul Bistrei, numite de localnici La 
Ţurloaie. La dreapta sa câteva stânci solitare, precum Masa Jidovului sau 
La Grumaji, pe care natura le-a modelat în forme ce au născut în 
imaginaţia oamenilor legende despre uriaşi11. 

Principalul bazin colector al Sebeşului se află la est, în Munţii 
Cindrelului, de unde curg afluenţii Cibanul, Bistra, Dobra. Mai în aval 
primeşte văile Nedeiul, Valea Varului şi Bredeţelul. Dinspre vest, Sebeşul 
colectează câteva văi importante: Prigoana, Şuşul, Valea Miraşului, Valea 
Mărtiniei, Valea Beiului, Răchita etc. La ieşirea în culoarul Apoldului, 
Sebeşul primeşte principalul său afluent: Secaşul Mare, dar şi alte văi, care 
ies din atenţia studiului nostru. 

                                                 
9 COSTEA 2005, p. 119-120. 
10 UJVÁRI 1972, 312; BUZA, HOZOC 1985, p. 5-6, 24-25. 
11 BUZA, HOZOC 1985, p. 5-6. 
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Temperatura apei Sebeşului, pe timpul verii, variază în funcţie de 
altitudine, cea din zona alpină fiind cea mai scăzută din bazinul 
Mureşului, cu maxime ce nu depăşesc 15-190 C; la vărsarea în Mureş, râul 
prezintă însă o temperatură maximă de 260 C 12. 

 
Clima 
Poziţionarea Văii Sebeşului pe versantul nordic al Carpaţilor 

Meridionali, precum şi caracteristicile determinate de circulaţia aerului, 
şi-au pus amprenta asupra climei, cu accente continental moderate, mai 
umedă în munte. Temperatura medie din zona cea mai joasă este 
cuprinsă între 9,3-9,50 C, valorile scăzând treptat la 8-9,50 C în dealurile 
piemontane, pentru ca în zonele montane să coboare la 40 C (între 1300-
1400 m altitudine) şi chiar 00 C pe vârfurile înalte de peste 2000 m 
altitudine. Iarna, valorile înregistrate sunt mult mai mici, ajungând până 
la -100 C în regiunea alpină. Pe timpul verii, temperatura medie este de 
19-210 C pentru zonele joase şi 10-120 C pentru munte. 

Regimul precipitaţiilor variază în funcţie de formele de relief, cu 
valori mai mici în zona de şes şi valori maxime (peste 1200 mm) în 
munţi. Lunile cele mai ploioase sunt mai şi iunie, iar cele mai secetoase 
februarie şi martie. Zăpada acoperă uniform întregul teritoriu, însă 
munţii de peste 1600 m păstrează un strat de 35-40 cm, mereu viscolit, 
timp de peste 150 zile pe an13. 

 
 Vegetaţia 
 Relieful variat al văii Sebeşului determină prezenţa unor etaje de 
vegetaţie specifice. Primul nivel care ne interesează, cel cuprins între 500-
700 m, este format din pădurile de gorun (Quercus petraea), care urcă 
însă şi la baza Munţilor Cindrel şi Şureanu. Asociat acestora întâlnim şi 
pădurile de carpen (Carpinus betulus), mesteacăn (Betula pendula) şi fag 
(Fagus sylvatica). Ultima specie, cea a fagului, formează un etaj distinct, 
cuprins între 700-1050 m, amestecat cu paltinul de munte (Acer 
pseudoplatanus), arţarul (Acer platanoides), frasinul (Fraxinus excelsior), 
scoruşul (Sorbus aucuparia) şi mesteacănul. Etajul următor, cuprins între 
1050-1400 m, îl formează amestecul de răşinoase, anume bradul (Abies 
alba) şi molidul (Picea abies) cu foioase. De la 1400 la 1750 m predomină 
                                                 
12 UJVÁRI 1972, p. 332. 
13 BUZA, HOZOC 1985, p. 21-23. 
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molidul, în etajul exclusiv al răşinoaselor. Mai sus de această altitudine 
începe etajul subalpin, format doar din vegetaţie arbustivă, cu jneapăn 
(Pinus mugo), ienupăr (Juniperus communis spp. nana), bujor de munte 
(Rhododendron kotschyi), afin (Vaccinium myrtillus L.) şi coacăz (Ribes 
nigrum). Între 2000-2244 m aflăm „golurile de munte” din etajul alpin, pe 
care se întind pajişti de graminee, ţepoşică, iarba stâncilor, rogoz şi 
licheni sau bujori de munte. 

Pe cursul văii Frumoasei, acolo unde meandrele sale străbat mai 
multe pajişti şi mlaştini, este singurul loc din România unde se întâlneşte 
specia de salcie Salix bicolor (formele angustifolia şi latifolia). O specie 
rară, boreală, întâlnită tot aici este caprifoiul (Lonicer coerulea)14. 
 Alături de speciile enumerate, întâlnim şi o mare diversitate de 
plante sau arbuşti, multe cu efecte curative sau destinate consumului în 
alimentaţie (tufărişuri de zmeură sau mure, fragi, afine, coacăz, păducel, 
măceş, măcriş etc.). 
  
 Fauna 
 Arealul mare pe care îl ocupă bazinul hidrografic al Sebeşului, la 
care se adaugă etajările de altitudine, ce urcă din zonele de câmpie la 
peste 2000 m, au creat condiţiile propice existenţei unei faune extrem de 
diverse. În zona joasă, a dealurilor piemontane, găsim specii de animale, 
precum iepurele (Lepus europaeus), vulpea (Vulpes vulpes), mistreţul (Sus 
scrofa), căpriorul (Capreolus capreolus), dihorul (Putorius putorius) sau 
specii de păsări, între care amintim fazanul (Phasanius colechius), 
potârnichea (Perdix perdix) şi prepeliţa (Coturnix coturnix). Pădurile de 
fag şi molid adăpostesc alte specii de animale sălbatice: ursul (Ursus 
arctos), cerbul (Cervus elaphus), lupul (Canis lupus), râsul (Lynx lynx), 
pisica sălbatică (Felis meles), jderul (Martes martes), viezurele (Meles 
meles), veveriţa (Sciurus vulgaris), pârşul, mistreţul, căpriorul etc. 
Varietatea de păsări întâlnite în aceste păduri este mare. Amintim dintre 
acestea cocoşul de munte (Tetrao urogallus), ierunca (Tetrastes bonasia), 
gaiţa de munte (Nucifraga carycatactes), piţigoiul, auşelul, cucuveaua, 
corbul, acvlia de munte, şoimul, codobatura, iar în zona alpină merită 
amintită prezenţa păsării omătului (Plestroalpestris nivalis), o specie 
arctică rară pentru acest areal. În zona de munte îşi au habitatul şi 

                                                 
14 BUZA, HOZOC 1985, p. 6. 
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salamandra (Salamandra salamandra)15, broasca roşie de munte (Rana 
temporaria), tritonul (Triturus alpestris), şarpele de sticlă (Anguis 
fragilis), vipera (Vipera berus) şi şopârla de munte (Lacerta vivipara)16. 
 În apele de munte întâlnim specii de peşti specifice râurilor repezi, 
precum păstrăvul indigen (Salmo trutta fario), păstrăvul curcubeu (Salmo 
irideus) şi mreana (Barbus barbus)17. 
 
 Paleofauna 
 În hotarul Sebeşelului şi Săsciorului au fost localizate şi cercetate cu 
peste un secol în urmă depuneri paleontologice18. 
 
 Resursele 
 Cele mai importante resurse naturale oferite de zona muntoasă şi 
deluroasă a Văii Sebeşului, atât astăzi, cât şi în preistorie, sunt bogatele 
păduri, păşuni şi fâneţe, cu o faună diversificată, străbătute de ape repezi, 
bogate în peşti. 
 Deşi Sebeşul este mai bogat în zăcăminte de sare în bazinul său 
inferior, prezenţa acestui mineral este atestată şi în zona de deal. Un 
exemplu îl oferă numele sugestiv purtat de un deal pe o hartă de la 
începutul secolului al XX-lea, D. Sărat19, aflat în apropierea aşezării 
Coţofeni de la Răchita. 
 La Răchita, Săsciori şi Sebeşel, sunt semnalate, încă de acum un 
secol, depozite de lignit şi huilă („straturi Sebeşel”). La Sebeşel, pe Valea 
Beiului este amintită chiar o mină veche, prăbuşită după mijlocul 
secolului al XIX-lea20. Zăcăminte de marcasită sunt repertoriate la Răchita 
şi Săsciori, iar de pegmatit, la Sebeşel şi Şugag21. Tot pe Valea Sebeşului, 
în zona Şugagului, sunt cunoscute resurse de porfirit22 (fig. 3), rocă 

                                                 
15 Recent (2012), o colonie importantă de salamandre a fost observată pe cursul pârâului 
Tatomir, la Căpâlna. 
16 BUZA, HOZOC 1985, p. 31-33. Pentru alte informaţii privitoare la speciile de păsări din 
zona ochiurilor de apă, incluzând şi arealul Săscioriului, a se vedea TONCEAN 2010, p. 
705-729. 
17 BUZA, HOZOC 1985, p. 32. 
18 PÁLFY 1901, p. 114-121. 
19 SCHMIDT 1911, p. 38, fig. 8. 
20 SCHMIDT 1911, p. 38-42, fig. 9; vezi şi VREMIR 2010, p. 637. 
21 KOCH 1885, p. 4, 14. 
22 VENDL 1914, p. 402-407, fig. 40-41. 
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vulcanică din care adeseori în preistorie se confecţionau unelte sau arme. 
În zona Săsciori-Răchita se vorbeşte chiar de existenţa unor resurse de 
chihlimbar23. 
  

 
 

Fig. 3. Strat de porfirit cercetat la începutul sec. al XX-lea la Şugag 
(după Vendl 1914) 

 

                                                 
23 http://www.romanit.ro/files/materiale/rapoarte/fazaIIb/2_Sectiunea_Geologie.pdf. 
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Capitolul II 
 

ISTORICUL CERCETĂRILOR PRIVIND PREISTORIA ZONEI DELUROASE 
A VĂII SEBEŞULUI 

 
 

Într-un istoric al cercetărilor privitoare la cultura Coţofeni, Valea 
Sebeşului a oferit primele descoperiri cunoscute din întreg arealul său. 
Acestea aparţin profesorului Friederich W. Schuster, fost rector pentru 
scurt timp al Gimnaziului Evanghelic din Sebeş, cel care descoperă în 
anul 1864 aşezarea de la Sebeş-Râpa Roşie, observaţiile sale fiind 
publicate trei ani mai târziu24. Acesta acorda descoperirilor o vechime 
foarte mare şi, preciza că materiale asemănătoare au fost găsite şi într-un 
„mormânt” din dosul Cărămidăriei de la Sebeş25. 

În corespondenţa sa cu Carl Gooss – autor al primului repertoriu 
arheologic al Transilvaniei – acelaşi Fr. W. Schuster îi semnala faptul că 
în apropierea Şureanului, pe marginea unui lac, cu siguranţă Iezerul 
Şureanu, descoperise mai multe fragmente ceramice cu decor incizat, pe 
care Volker Wollmann le atribuia, cu probabilitate, culturii Coţofeni26. 

În acelaşi climat al şcolii germane din burgul săsesc Mühlbach 
(Sebeş) s-a cultivat interesul pentru vestigiile arheologice şi după plecarea 
lui Schuster din Sebeş. În contextul epocii romantice de la sfârşitul 
veacului al XIX-lea, formarea unei colecţii mereu crescânde de materiale 
arheologice aflată în custodia gimnaziului a contribuit, desigur, la 
educarea elevilor, dar şi la imprimarea în rândul intelectualităţii sebeşene 
a unui spirit emulativ pentru antichităţile din zonă. 

Primele vestigii arheologice din hotarul Răchitei, aflată pe un 
afluent al râului Sebeş, vor fi semnalate la începutul secolului XX, 
probabil tot ca rod al amintitei activităţi. Cel care le-a făcut pentru prima 
                                                 
24 Friederich Wilhelm Schuster (1824-1914) a funcţionat şi preot paroh în Orăştie şi a 
fost rector al Gimnaziului Evanghelic din Sebeş între anii 1855-1869. Despre activitatea 
de colecţionar şi arheolog amator a lui Fr. W. Schuster, vezi SIMINA 2002, p. 217. Pentru 
scurte date biografice, vezi WOLLMANN 1983, p. 261. 
25 SCHUSTER 1867, p. 6-9, 14; vezi şi POPA 2006, p. 45-46. 
26 WOLLMANN 1983, p. 124 (cu textul scrisorii), nota 3 (p. 236, încadrarea culturală). 
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dată cunoscute, a fost W. Lederhilger, farmacist dar şi curator al bisericii 
evanghelice din Sebeş. În urma unei excursii cu bicicleta din 21 
septembrie 1910 a explorat şi descris cu numeroase detalii galeriile 
artificiale numite de localnici Gaura Bătrânului şi Gaura Jidovului. În 
acelaşi timp, a fost cel dintâi care a semnalat locuirea Coţofeni de pe 
Vârfu Zăpozii, loc pe care el l-a numit Petrar27, şi unde, afirma acesta, a 
descoperit „atâtea cioburi împrăştiate, câte n-am văzut, până atunci, pe 
un singur loc”28. 

Farmacistul pasionat de arheologie a încercat şi o încadrare, a 
aşezării găsite, care, după părerea sa „pătrunde adânc în neolitic”. Cu 
siguranţă aceasta este aşezarea Coţofeni cunoscută mai târziu29, întrucât 
Lederhilger a sesizat foarte bine asemănările până la identitate cu 
descoperirile de la Sebeş-Râpa Roşie, unde se află o altă importantă 
aşezare a comunităţilor Coţofeni, pe care o vizitase şi el, la rându-i, pe 
urmele predecesorului său Fr. W. Schuster30. 

La doar doi ani, în 1912, după incursiunea amintită, Ion Dăncilă şi 
Nicolae Danil, ambii din Răchita, vor descoperi, cu ocazia rigolării viei de 
la poalele dinspre sat a Zăpozii, în Viile de Jos, două locuinţe preistorice, 
cu inventar specific culturii Petreşti31. Despre soarta acestor descoperiri 
nu avem cunoştinţă.  

Fiind informat, foarte probabil, despre desele apariţii a unor 
antichităţi în zonă, judecătorul Karl Haldenwang, colecţionar pasionat32 
va întreprinde noi cercetări de teren la Răchita în anul 1929, descindere 
concretizată prin recuperarea unui lot important de materiale 
arheologice, păstrat actualmente în muzeul din Sebeş. Între aceste 

                                                 
27 De menţionat că toponimele pentru acest punct, folosite de-a lungul timpului, sunt: 
Petrar, Vârfu Pietrişului, Goruniş, Vârfu Gorunişului, Zăpozi, Vârfu Zăpozii. Prin 
urmare, facem aici o rectificare necesară, prin excluderea Gorunişului ca un punct diferit 
pe harta arheologică a Răchitei, aşa cum apare într-o lucrare de specialitate foarte des 
citată (REPARHALBA 1995, p. 150, poz. 146/1), în cadrul căreia a fost interpretat într-un 
mod greşit dublul toponim pentru acelaşi sit: „Vârful Zăpozii sau Vârful Gorunişului” 
(BERCIU, BERCIU 1949, p. 36). Locuitorii Sebeşelului numesc locul Gherghelău (RAICA 
1966, fişa Răchita, poz. 1; RAICA 1968, p. 9, 84). 
28 LEDERHILGER 1911, p. 30-31. 
29 ROMAN 1976. 
30 LEDERHILGER 1911, p. 32. 
31 RAICA 1966, fişa Răchita, poz. 5; RAICA 1968, p. 9. 
32 Pentru biografia şi activitatea sa de arheolog amator, vezi STREITFELD 1973, p. 874-877; 
SIMINA 2002, p. 217-225. 
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materiale amintim câteva unelte litice şi fragmente ceramice. Pe cele din 
urmă se păstrează încă unele bileţele sau inscripţionări cu tuş, cu 
menţiunea: REKITA 192933. O primă semnalare a colecţiei private a lui 
Haldenwang, alături de cea a învăţătorului Ion Raica34 de la şcoala din 
Răchita, o va face Constantin Daicoviciu, prilej cu care (re)aminteşte 
aşezarea de pe Vârfu Zăpozii, prezentată sub toponimul Vârfu 
Gorunişului35. Printre materialele din descinderea sa la Răchita se află şi 
câteva fragmente care aparţin culturii Petreşti, lucru ce dovedeşte că 
Haldenwang a vizitat ambele locuri cu descoperiri preistorice cunoscute 
până la el, atât Vârfu Zăpozii, cât şi Viile de Jos. Recuperarea doar a unei 
mici părţi din colecţia arheologică păstrată de Haldenwang în podul casei 
sale, în 50-60 de lăzi, alături de inventarul obiectelor sale36, ne privează de 
cunoaşterea mai îndeaproape a tuturor materialelor descoperite la 
Răchita. 

Despre descoperiri preistorice în viile din jos ale satului (loc 
neprecizat însă ca toponim) ne relatează şi fraţii Dumitru şi Ion Berciu, 
fără a prezenta însă o încadrare culturală a acestora37. De precizat faptul 
că, potrivit altei surse, în Viile de Jos Ion Berciu găsea în 1941 doar 
ceramică romană38. 

Referitor la descoperirile petreştene de la Răchita (jud. Alba), pe 
lângă cele două locuinţe găsite în anul 191239, nu deţinem informaţii 
despre alte descoperiri de acest gen în hotarul localităţii. În anii 1957-
1958, nou înfiinţatul muzeu din Sebeş va inventaria mai multe materiale 
arheologice descoperite la Răchita. Printre acestea, un mare număr de 
vestigii Coţofeni şi un lot mult mai restrâns de descoperiri petreştene, 

                                                 
33 Vezi şi SIMINA 2002, p. 222 (foto). 
34 Numele corect a celui care a dat numele actualului muzeu din Sebeş este „Ion” nu 
„Ioan” Raica, nume de care vom uzita pe parcursul întregii lucrări, cu excepţia dată de 
referirile la titulatura, deja consacrată, a instituţiei. Facem această cuvenită precizare, 
pentru a nu crea impresia unei imprecizii din partea noastră. 
35 DAICOVICIU 1941, p. 310. 
36 În condiţiile grele de după război, colecţia fiind lăsată moştenire fiilor săi, s-a reuşit 
recuperarea unor materiale arheologice mai importante din siturile arheologice de la 
Petreşti şi Răchita, intrate în custodia muzeelor din Alba Iulia şi Sebeş; cf. STREITFELD 
1973, p. 876; BERCIU, BERCIU 1949, p. 36-37 şi nota 17. 
37 BERCIU, BERCIU 1949, p. 36. 
38 DRĂGHIŢĂ 2002, p. 297. 
39 RAICA 1968, p. 9. 
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despre a căror dată şi condiţii de descoperire nu ştim însă absolut nimic, 
cu excepţia menţiunilor ce privesc materialele recoltate de către Karl 
Haldenwang. Nu excludem ca aceste materiale să facă parte din 
inventarul dezvelit la 1912. Descoperirile eneolitice petreştene, datate 
probabil în faza Petreşti B, le-am publicat de curând în întregime40 (fig. 
4). 
 

1   2 
 

3 
 

Fig. 4. Fragment de vas pictat policrom (1) şi statuete antropomorfe Petreşti 
descoperite la Răchita-Viile de Jos (după Popa 2011) 

 
Repertoriul descoperirilor preistorice este completat cu un depozit 

de celturi din bronz. Piesele au fost descoperite (pare-se în anul 1907 sau 

                                                 
40 POPA 2001, p. 60-63, fig. 1/1; POPA 2011, p. 91-96, pl. 1-2. 
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la scurt timp41) de către un ţăran din Răchita, în jurul stâncii numite 
Piatra Vacilor, unde se afla o carieră de piatră care a epuizat-o cu timpul 
în totalitate42. Bronzurile au fost vândute în anul 1937 negustorului 
Stössel din Alba Iulia care le-a donat muzeului din aceeaşi localitate. 
Depozitul (datat în Br. D) este format din trei celturi, două întregi şi unul 
fragmentar, de tip transilvănean43, la care se mai puteau adăuga şi alte 
piese, precum celtul depus de învăţătorul Ion Raica în anul 1942 în 
colecţia şcolii din Răchita44, securea plată de bronz provenită de la 
Răchita, dar aflată cândva în colecţia Şcolii primare din satul învecinat 
Strungari, ori bronzurile răchitene din colecţia Haldenwang45. Despre 
topoarele de bronz amintite la Pârâul Viilor din Răchita46 nu cunoaştem 
dacă fac parte şi ele din depozitul amintit sau suntem, mult mai probabil, 
doar în faţa unei confuzii de ordin toponimic între Pârâul Vacilor şi 
Pârâul Viilor47. 

Cele trei celturi recuperate, păstrate actualmente în muzeul din 
Alba Iulia (nr. inv. 4222, 4223, 4224), le-am reilustrat (fig. 5), întrucât 
desenele publicate sunt vechi şi incomplete. Probabil, piesele erau scoase 
din uz la momentul depozitării lor, toate prezentând rupturi. Suprafaţa 
lor este neîngrijită şi plină de asperităţi. Se păstrează relativ bine patina de 
culoare verde închis. Unul dintre celturi (fig. 5/2) are pe o parte a lamei o 
serie de incizii oblice, adânci, dobândite în vechime, iar lama este 
deformată, dovadă a utilizării sale intense în vechime. 
 
                                                 
41 Ion Raica într-unul din manuscrisele sale avansează datarea „prin 1908-9” (RAICA 
1966, fişa Răchita, poz. 2). 
42 Informaţii care se regăsesc doar în lucrarea manuscrisă a lui Ion Raica (RAICA 1968, p. 
10). 

43 BERCIU, BERCIU 1949, p. 35-38, fig. 28/1-3. 
44 Celtul a dispărut după scurt timp; în anul 1949 fraţii Berciu consemnau deja lipsa lui 
(BERCIU, BERCIU 1949, p. 36-37). 
45 BERCIU, BERCIU 1949, p. 37, nota 17. 
46 REPARHALBA 1995, p. 150, poz. 146/6. 
47 ANDRIŢOIU 1992, p. 13, pl. 70/20-22. Autorul afirma, de pildă, chiar că depozitul a fost 
descoperit în anul 1938 (dată eronată din moment ce respectivele celturi au fost vândute 
în anul 1937) în locul numit Pârâul Viilor din satul Răchita (ANDRIŢOIU 1992, p. 124, nr. 
81). Acelaşi toponim prezent şi în REPARHALBA 1995, p. 150, poz. 146/6. Vezi pentru 
depozit şi RUSU 1963, p. 206, nr. 57; RUSU 1966, p. 37, nr. 103; PETRESCU-DÎMBOVIŢA 
1977, p. 66-67, pl. 60/3-5. O eroare s-a strecurat şi într-o altă lucrare, unde se apreciază, 
în mod greşit, că depozitul de la Răchita conţinea şi podoabe nu doar unelte (BUZA, 
HOZOC 1985, p. 143). 
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 2 
 

Fig. 5. Depozit de celturi din bronz de tip transilvănean descoperit la Răchita-
Piatra Vacilor (1 – desene; 2 – foto) 

 
Alte descoperiri, de „oale de pământ”, sunt amintite de Ion Raica în 

Colnic, „la capătul râpei ce curge la trecerea vitelor în Dumbravă sus pe 
şes”48. Informaţia este veche şi probabil greu de verificat şi de către Raica, 
din moment ce nu o detaliază, astfel încât nu ştim la ce epocă se referă. 

Aşezarea cel mai des vizitată de la Răchita a rămas cea de pe Vârfu 
Zăpozii, însă dinamica cercetării sitului rămâne încă neclară în perioada 
de după cercetările lui Karl Haldenwang. Conform relatărilor fraţilor 
                                                 
48 RAICA 1966, fişa Răchita, poz. 1 (informaţii primite de acesta de la I. David). 
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Berciu se pare că în anii 1942-1944 aceştia au întreprins unele cercetări49, 
reluate sub forma unor săpături în anul 1948, despre al căror rezultat nu 
avem decât informaţii minimale50. Dacă ar fi să dăm crezare lui Ion Raica, 
răchitean şi posesor al unei colecţii arheologice de la care au repornit 
cercetările în perimetrul Răchitei, aşezarea de pe Vârfu Zăpozii a fost 
„identificată cu ocazia unei periegheze arheologice din anul 1947”51. 
Aşadar, istoria cercetării sitului în perioada cuprinsă între izbucnirea 
celui de-al doilea război mondial şi instaurarea democraţiei populare în 
România este destul de neclară. 

Cel mai probabil, o mare parte din lotul de artefacte Coţofeni de la 
Răchita, păstrat în muzeul din Sebeş, în afara celui provenit sigur din 
colecţia Haldenwang, face parte din cercetări ulterioare anului 1948, an în 
care fosta colecţie Ion Raica a fost achiziţionată, într-o mică proporţie, de 
muzeul din Alba Iulia52. Raica, în perioada cât a fost directorul muzeului 
din Sebeş, va mai aduce cu siguranţă materiale din aceeaşi aşezare 
preistorică aflată în satul natal. 

Ulterior, prin anii ’60 ai secolului trecut, pe Vârfu Zăpozii au fost 
întreprinse cercetări de suprafaţă de către elevi la iniţiativa cadrelor 
didactice din satul Loman, fiind recoltată de la suprafaţa aşezării o 
cantitate impresionantă de materiale ceramice între care au fost amintite 
şi vase întregibile. Foarte multe materiale fuseseră descoperite cam în 
aceeaşi perioadă, şi cu prilejul plantării puieţilor de gorun53. 

În anii ’80 ai secolului trecut există informaţii despre o nouă 
cercetare de teren a zonei Răchitei, inclusiv a sitului Coţofeni. Însă, 
scopul principal al echipei conduse de către Florin Medeleţ l-a constituit 
investigarea şi datarea galeriilor săpate în dealurile de la stânga Văii 
Răchitei54 (fig. 6), menţionate anterior, după cum am văzut, de către W. 

                                                 
49 BERCIU 1968, p. 18. 
50 BERCIU, BERCIU 1949, p. 36, nota 16, informaţie confirmată şi de datele păstrate în 
registrul de inventar (preistorie) al Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia, unde se 
păstrează actualmente şi materialele arheologice din aceste cercetări. 
51 RAICA 1968, p. 9. 
52 BERCIU, BERCIU 1949, p. 36, nota 17; BERCIU 1968, p. 20; DĂRĂMUŞ 2009, p. 391. 
53 Informaţii primite de la sătenii din Răchita, în anul 2000, cu prilejul primelor noastre 
cercetări în sit. 
54 Informaţii oferite cu ambilitate de către dr. Florin Gogâltan, dr. Aurel Rustoiu (Cluj-
Napoca), prof. Radu Dăncilă (Sebeş). 
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Lederhilger şi cunoscute apoi şi de Ion Raica55. Cercetarea a fost 
continuată după un deceniu de către Horia Ciugudean şi Nikolaus 
Boroffka, în zona unei galerii din dealul Apărata fiind semnalate 
fragmente ceramice preistorice56. 
 

  
 

Fig. 6. Echipa de cercetare a galeriilor miniere de la Răchita (anul 1980) 
condusă de Florin Medeleţ57 

 
În literatura de specialitate, aşezarea Coţofeni de la Răchita, din 

punctul Vârfu Zăpozii, este menţionată în principalele sinteze dedicate 
acestei culturi, semnate de către Petre I. Roman (unde sunt publicate şi 
cele dintâi materiale ceramice58 - fig. 7) şi Horia Ciugudean59. Referiri 

                                                 
55 RAICA 1966, fişa Răchita, poz. 3-4. 
56 BOROFFKA 2006, p. 75. 
57 Imagine inedită din arhiva personală Florin Gogâltan. Rândul de sus, de la stânga la 
dreapta: Florin Gogâltan, Florin Medeleţ, Aurel Rustoiu, rândul de jos, de la stânga la 
dreapta: Ion Stanciu, elev din Răchita, Dan Medeleţ, Florin Băluţiu din Cugir (foto Radu 
Dăncilă). 
58 ROMAN 1976, p. 28, 46, 84, pl. 2, nr. 288; 36/12-13; 43/7, 10; vezi şi ROMAN 1977, p. 
195, pl. 49/16. 
59 CIUGUDEAN 2000, p. 17, 36, 50, 78, nr. 464, pl. 141/1. 
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tangenţiale la această aşezare preistorică întâlnim destul de frecvent şi în 
alte lucrări, generale sau speciale60. 
 

 
Fig. 7. Ceramică Coţofeni de la Răchita-Vârfu Zăpozii 

(după Roman 1976) 
 
În vederea clarificării problemelor ridicate de locuirea Coţofeni de 

pe Vârfu Zăpozii, în vara anului 2000 Universitatea „1 Decembrie 1918” 
Alba Iulia a iniţiat o serie de sondaje arheologice în perimetrul sitului. Cu 
acest prilej a fost confirmată locuirea Coţofeni III deja cunoscută, dar s-a 
evidenţiat şi starea avansată de eroziune şi distrugere a sitului. A fost 
reperată, de asemenea, gura galeriei miniere din vecinătatea aşezării 
Coţofeni61. 

Înainte de intrarea în zona deluroasă se află localitatea Sebeşel, în 
hotarul căreia a fost semnalat situl preistoric de la Gorgan, cu urmele unei 
locuiri Coţofeni, cunoscut de peste o jumătate de secol, datorită lui 
Octavian Floca62. 

În hotarul localităţii Săsciori, primele vestigii preistorice au fost 
descoperite acum un secol. Între anii 1905-1915 s-ar fi găsit pe Cetăţuie 
un topor de granit negru-verzui, însă piesa nu a fost publicată63. Peste o 
jumătate de secol, Mircea Rusu semnala la Săsciori, fără a preciza însă 

                                                 
60 Prezentăm aici doar pe cele care nu au fost încă citate: FLOCA 1957, p. 535; RADU 1967, 
p. 578; BUZA, HOZOC 1985, p. 143; CIUGUDEAN 1986, p. 76; CIUGUDEAN 1987, p. 48; 
ANDRIŢOIU 1992, p. 18, notele 101, 112; CIUGUDEAN 1996, p. 119; CIUGUDEAN 2002, p. 
99, pl. 3/1; WOLLMANN 2004, p. 11. 
61 ANDRIŢOIU, POPA 2001, p. 202. 
62 FLOCA 1957, p. 535. Informaţia este redată şi în REPARHALBA 1995, p. 172, poz. 164/3 
(cu toponimul Gorganul) ca fiind primită de la Ioan Al. Aldea; vezi şi GLODARIU 2006, p. 
142. 
63 Semnalarea sa în REPARHALBA 1995, p. 165, poz. 160/2. 
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locul descoperirii, un celt de tip transilvănean64 (fig. 8/3), publicat ulterior 
de către Ioan Andriţoiu, care îl localiza pe dealul Cetate65. Vestigii 
Wietenberg au fost, de altminteri, descoperite de-a lungul timpului între 
ruinele cetăţii medievale sau în apropierea acesteia, unele publicate66 (fig. 
8/1-2), altele inedite67. Este posibil ca dintre acestea o parte, precum vasul 
găsit pe Valea Lenderului (fig. 8/1) să fi avut un caracter funerar68. 

 
 

 
 

Fig. 8. Vase ceramice Wietenberg şi celt de bronz de tip transilvănean 
descoperite la Săsciori-Cetate (2-3) şi Valea Lenderului (1) (după Boroffka 1994) 

 

                                                 
64 RUSU 1966, p. 37, nr. 115 (piesă păstrată la Muzeul Brukenthal din Sibiu; nr. inv. 
1627). 
65 ANDRIŢOIU 1992, p. 124, nr. 91, pl. 36/7. Piesă preluată şi la BOROFFKA 1994, p. 72, nr. 
372; p. 235-236, pl. 116/2. 
66 ANDRIŢOIU 1992, p. 11, 124, nr. 91, pl. 24/5; BOROFFKA 1994, p. 72, nr. 372; 124, pl. 
116/1, 3. 
67 Materiale descoperite în ultimul deceniu, cu prilejul unor cercetări de teren (Nicolae 
M. Simina, Cristian I. Popa, Ovidiu Ghenescu). Probabil în categoria celor inedite 
trebuie să includem şi materialele semnalate de Ioan Glodariu de la Săsciori, despre care 
afirma că aparţin „epocii bronzului târziu sau mai degrabă începutului primei vârste a 
fierului” (GLODARIU 2006, p. 142). 
68 Informaţia o regăsim doar în lucrarea semnată de către Mircea Buza şi Ionel Hozoc 
(de precizat că cei doi au făcut muncă de teren pentru documentare), cei doi afirmând 
că la Săsciori „în urma cercetărilor făcute, s-au găsit vase de incinerare din epoca 
bronzului” (BUZA, HOZOC 1985, p. 136). Caracterul funerar al unora dintre aceste 
descoperiri ar putea fi sugerat, într-adevăr, prin vasul de pe Valea Lenderului, păstrat în 
muzeul din Sebeş (nr. inv. 69/255), publicat la BOROFFKA 1994, pl. 116/3, care fiind 
păstrat, cu excepţia buzei, întreg, prezintă caracteristicile unei urne. 
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Un fragment ceramic Wietenberg inedit, actualmente păstrat în 
muzeul din Sebeş, provine de la nord-vest de sat, din locul numit 
Guruieţi69. 

Un alt sit arheologic este localizat la dreapta râului Sebeş şi care, cu 
toate că a fost despărţit arbitrar, cu două toponime distincte, Izvoru Popii 
şi Lunca de din Jos, formează o singură arie cu descoperiri preistorice. De 
aici sunt semnalate, din perieghezele lui Ion Raica şi Mihai Blăjan, vestigii 
aparţinând culturilor Petreşti şi din epoca bronzului70. Cel mai probabil 
aşezarea Petreşti despre care unii apreciază că este înconjurată cu val şi 
şanţ de apărare, localizată la Săsciori „la circa 1 km spre sud de localitate, 
pe malul drept al râului Sebeş”71 nu reprezintă altceva decât acelaşi sit de 
la Lunca de din Jos. Repetatele cercetări de teren ale lui Ovidiu Ghenescu 
din ultimii cinci ani au permis nuanţarea atribuirilor de ordin cultural-
cronologic din interiorul sitului: cultura Petreşti, cultura Coţofeni, 
Bronzul timpuriu, Wietenberg. 

Cândva în anii ’90 ai secolului trecut, pe Vârfu Mâglii de la Săsciori, 
sit intrat deja în literatură cu ceva timp în urmă72, au fost realizate 
săpături în vederea realizării unui adăpost păstoresc (înainte de anul 
1996), prilej cu care Vasile Mihu (Sebeşel) va recupera un lot important 
de artefacte pe care le va dona în anul 1998 muzeului din Sebeş. Cu acest 
prilej au fost descoperite foarte multe fragmente de vase Coţofeni şi 
Wietenberg, cele din urmă publicate acum un deceniu73. O cană Coţofeni 
târzie, aproape întreagă, ce provine din primul lot, a fost semnalată deja 
de căre Horia Ciugudean în anul 199674, iar apoi prezentată de noi 
împreună cu desenul ei în anul 200275. 

În hotarul localităţii Laz singurele vestigii preistorice consemnate 
sunt cele localizate în vechile vii ale satului, fiind atribuite culturii 
Coţofeni76. 

                                                 
69 Informaţie Ovidiu Ghenescu. 
70 REPARHALBA 1995, p. 171-172, poz. 164/1-2. 
71 REPARHALBA 1995, p. 165, poz. 160/1 (cercetare de teren M. Blăjan, I. Dreghiciu, 
1980), cu confundarea, în acest caz, a punctelor cardinale nord-sud. 
72 KALMAR-MAXIM 1987-1988, p. 469, 473. 
73 POPA 2001-2002, p. 82-83, pl. VII/4, 6-8; vezi şi POPA 2005, p. 124, pl. 32/4, 6-8; POPA, 
TOTOIANU 2010, p. 105, pl. 32/4, 6-8. 
74 CIUGUDEAN 1996, p. 80. 
75 POPA 2001-2002, p. 82, pl. I/1. 
76 Cercetare de teren Mihai Blăjan (1982) (REPARHALBA 1995, p. 115, poz. 102/1). 
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Înaintând în amonte pe cursul văii, ajungem la Căpâlna. Cunoscută 
mai cu seamă prin cercetările de la cetatea dacică ridicată pe malul stâng 
al râului, localitatea conservă şi urme sigure de locuiri preistorice, în două 
puncte ale satului: Gorgan şi Muchea Ştezii. În ambele locuiri au fost 
descoperite vestigii Coţofeni. Mai întâi, Emil Moscalu întreprinde la 
Căpâlna în anul 1962 mai multe periegheze, din cadrul cărora va publica 
un topor de piatră şi va aminti ceramica Coţofeni de pe „dealul din 
spatele morii de apă a satului”77 (dealul Steaza). Ulterior, punctul este 
redescoperit de echipa de arheologi care cerceta cetatea dacică, prilej cu 
care, au fost efectuate sondaje şi pe înălţimea situată peste vale, opus 
Muchiei Ştezei, în două movile (de hotar) de pe Gorgan. Acestea din urmă 
au condus la descoperirea altor materiale ceramice Coţofeni, antrenate în 
pământul strâns de pe platoul dealului78. 
 Un toporaş descoperit la Podu Cetăţelei a fost de curând publicat şi 
atribuit unei perioade anterioare culturii Wietenberg79. Alte topoare de 
piatră preistorice au fost descoperite la mijlocul secolului trecut în mai 
multe puncte ale satului (Pârâul Cetăţii, Faţa Bârnei, Seciu)80. 
 

 
 

Fig. 9. Topor preistoric din piatră de la Şugag – desen reprodus din registrul 
vechi de inventar al muzeului din Deva (prima jumătate a sec. XX) 
 

                                                 
77 MOSCALU 1979, p. 396, fig. 6/3. 
78 GLODARIU, MOGA 1989, p. 33; GLODARIU, MOGA 2006, p. 34. 
79 FAZECAŞ 2009, p. 31-32, pl. I/1. 
80 Piese inedite, intrate în colecţiile muzeului din Sebeş. 
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Localitatea Şugag, aflată în extrema locuită a Văii Sebeşului, spre 
sud, deja în zonă montană, înregistrează puţine mărturii preistorice, fără 
o vatră sigură de locuire. Octavian Floca furniza informaţii despre o 
unealtă de piatră, cu tăişul uşor arcuit, datat la finele neoliticului, existent 
în colecţiile muzeului din Deva81 (fig. 9). Un alt topor de piatră, inclus în 
categoria topoarelor-sceptru a fost descoperit în momentul construirii 
aducţiunii de apă, fiind publicat relativ de curând82. 

Din localitatea Săsciori se desprinde un drum care urcă pe platoul 
înalt din stânga râului Sebeş, în satul Loman. Ilie Stancu, autorul 
monografiei satului, aminteşte, în anul 2000, despre existenţa unor urme 
de locuire atribuite culturii Coţofeni în pădurea de la Bordei. Câteva 
fragmente ceramice păstrate în muzeul şcolii, decorate în tehnica 
împunsăturilor succesive, ar fi provenit din acest loc83. O lentilă mare de 
cenuşă descoperită în anul 1949 în punctul numit Bran, la adâncimea de 
0,80 m, îl îndeamnă pe acelaşi autor să vorbească de un posibil „cenuşar” 
al culturii Noua84. Informaţiile sale sunt reamintite, într-o lucrare cu un 
impact ştiinţific mai ridicat, de către Iulia R. Dan, prilej cu care este 
deplânsă neincluderea descoperirilor în Repertoriul arheologic al 
judeţului Alba85. Localizările ori datările propuse descoperirilor, după 
cum vom vedea mai jos, sunt discutabile. Dintre cele cu o provenienţă 
împărtăşită chiar unor specialişti amintim un topor de piatră preistoric86 
care s-ar fi găsit în hotarul Lomanului, pe dealul La Cărări, precum şi 
                                                 
81 REPARHALBA 1995, p. 185, poz. 185. 
82 POPA 2003, p. 54, 57, pl. I/2. 
83 STANCU 2000, p. 146 (cf. şi la p. 40, unde afirma că purtătorii culturilor Petreşti şi 
Coţofeni şi-au purtat turmele pe plaiurile Lomanului). 
84 STANCU 2000, p. 146. Stratul gros de cenuşă menţionat de Stancu putea proveni de la 
cărbunării, dar nu mai vechi de epoca medievală. Tradiţia locului consemnează existenţa 
unui loc de fabricare a săpunului din cenuşa unor fagi, în locul numit La Cazane, aflat la 
cca. 17 km de sat (vezi BUZA, HOZOC 1985, p. 142), deci resturile puteau proveni şi de la 
astfel de activităţi. Însă, în niciun caz, nu putem asocia descoperirea de la Bran cu 
structuri de habitat ale culturii Noua. 
85 DAN 2003, p. 321. La autoare apar consemnate de aici şi descoperiri Wietenberg, 
citându-se în mod greşit lucrarea lui Ilie Stancu, şi acesta din urmă nu foarte clar în 
prezentarea materialelor arheologice existente în colecţia şcolii din Loman. Atragem 
însă atenţia că pentru unele artefacte nu avem nicio lămurire în privinţa locului de 
provenienţă, ele putând fi străine de satul Loman şi chiar de vecinătăţile sale. Din păcate, 
studierea colecţiei nu este posibilă în momentul de faţă. 
86 DAN 2003, p. 323 semnalează toporul, încadrându-l în epoca neolitică, dar nu face 
precizări cu privire la locul de provenienţă a piesei. 
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ceramica atribuită culturii Turdaş apărută în vecinătatea casei-muzeu, cu 
prilejul unor arături mai adânci87. 

O localitate fără vestigii arheologice semnalate, aflată în perimetrul 
comunei Săsciori, este Dumbrava (fostă Cacova, Marga). Inelele de buclă 
din aur, datate în epoca bronzului, greşit localizate aici88 au fost 
descoperite, în realitate, la fosta Cacova, actuala Livezile, lângă Aiud89. O 
cercetare de teren din anul 200890 a condus însă la identificarea pe culmea 
prelungă de pe Pojeră a unei locuiri Coţofeni, răvăşită de o veche carieră 
de piatră. 

În anul 2000 au fost verificate pe teren o parte dintre siturile cu 
vestigii Coţofeni, prilej cu care au fost întreprinse sondaje şi în aşezarea 
de la Răchita-Vârfu Zăpozii, iar în anii 2011-2012 au fost reperate toate 
locuirile sigure sau bănuite ca fiind Coţofeni, înregistrate GPS şi 
fotografiate91. 
 

*** 
 

În concluzie la cele prezentate, trebuie să subliniem faptul că, deşi 
uneori pare surprinzător, comunităţile neolitice şi eneolitice nu au ocolit 
această zonă. Vestigiile aparţinând culturii Turdaş semnalate pe platoul 
Lomanului sunt poate cele mai interesante, la care se alătură aşezările 
culturii Petreşti de la Răchita şi Sebeşel, toate ilustrând stabilirea unor 
comunităţi umane în zona de deal anterior culturii Coţofeni. Privită în 
contextul locuirii zonei înalte a Văii Sebeşului în preistorie, perioada de 
final a culturii Coţofeni este, de departe, cea mai bine reprezentată. Din 
epoca bronzului se cunosc descoperirile Wietenberg din jurul cetăţii de la 
Săsciori, dar şi cele din Bronzul timpuriu aflate în aşezarea de la Săsciori-
                                                 
87 Pentru aceste ultime informaţii mulţumim colegului Radu Totoianu (Muzeul 
Municipal Sebeş). 
88 REPARHALBA 1995, p. 92, poz. 66. Informaţia se repetă, de altminteri, şi la localitatea 
Livezile (fostă Cacova, jud. Alba) (REPARHALBA 1995, p. 116, poz. 103/2d), unde trebuie 
plasate, corect. 
89 POPESCU 1956, p. 165, fig. 121/1-5; RUSU 1972, p. 46. 
90 Cercetări de teren Cristian I. Popa, Otis Crandell, Gligor Mircea, Teodor Muntean. 
91 La primele cercetări au participat Ovidiu Ghenescu, Cristian I. Popa, Nicolae M. 
Simina şi Radu Totoianu; cercetările din anii 2011-2012 au fost continuate de Cristian I. 
Popa, Ovidiu Ghenescu, Viorel Ştefu. Săpăturile de la Răchita au fost efectuate de către 
Cristian I. Popa, ca şantier-şcoală, împreună cu studenţi ai Universităţii „1 Decembrie 
1918” Alba Iulia. 
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Izvoru Popii. Depozitul de bronzuri din zona de dealuri a Răchitei 
marchează o prezenţă umană cel puţin până în perioada Bronzului târziu, 
moment din care, din cauze care ne rămân necunoscute, dovezile de 
locuire lipsesc, neexistând nicio descoperire certă pe care să o putem 
atribui primei epoci a fierului.  
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Capitolul III 
 

LOCUIRI COŢOFENI ÎN ZONA DELUROASĂ A VĂII SEBEŞULUI 
 
 
 În vederea descrierii locuirilor şi a prezentării informaţiilor 
furnizate de cercetările în siturile Coţofeni situate în zona deluroasă a 
Văii Sebeşului (identificată în limitele administrative ale comunelor 
Săsciori şi Şugag) am ales ca şi criteriu al succesiunii prezentării lor 
înaintarea dinspre aval spre amontele râului şi al afluenţilor săi. Capitolul 
este dedicat, prin urmare, locuirilor reperate, dar şi descoperirilor izolate. 
Cele certe le-am inclus într-o primă parte (A. Descoperiri certe), pentru 
ca la final să tratăm, separat, acele apariţii fortuite sau situri identificate 
cândva ca fiind Coţofeni, dar neconfirmate sau neverificate de cercetările 
noastre (B. Descoperiri incerte). 
 Fiecare descoperire va beneficia de o prezentare a datelor fizico-
geografice, a vecinătăţilor, a culturii materiale, a datării lor, precum şi de 
alte informaţii de interes, acolo unde le-am considerat necesare. 
 

A. DESCOPERIRI CERTE 
 

SEBEŞEL-Gorgan 
 
Situl de pe Gorganul Sebeşelului a fost descoperit în urma unor 

cercetări de teren efectuate de către Dumitru şi Ion Berciu pe data de 9 
august 194892. Semnalarea sa o datorăm însă lui Octavian Floca, în anul 
195793, iar de atunci punctul a fost repertoriat, adesea, în lucrările de 
specialitate ori de popularizare94, dar fără ca de aici să fie publicate 

                                                 
92 Cu acest prilej au fost recuperate şi patru fragmente ceramice Coţofeni, intrate în 
colecţia muzeului albaiulian cu informaţia com. Sebeşel, vîrful „Gorganul”, identificare 9 
Aug.-1948 (cf. Registrul de inventar – preistorie al Muzeului Naţional al Unirii Alba 
Iulia). 
93 FLOCA 1957, p. 535. 
94 RAICA 1966; RADU 1967, p. 578; BUZA, HOZOC 1985, p. 134; REPARHALBA 1995, p. 172, 
poz. 164/3 (cu inf. Ioan Al. Aldea); CIUGUDEAN 2000, p. 80, nr. 516. 
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artefacte. Ion Raica consemnează într-un manuscris descoperirea unui 
vas Coţofeni în şaua de legătură, colţ cu viile satului95. 

Materialele studiate de noi provin din cercetările amintite ale 
fraţilor Berciu96, dar, mai cu seamă, din rândul celor descoperite de către 
Ioan Vesa (Săsciori), în anul 2008, cele mai importante ca număr şi 
diversitate tipologică, precum şi din cercetările noastre de teren din anul 
200197. 

 
Aşezarea 
 
În înaintarea pe Valea Sebeşului, în spatele confluenţei acesteia cu 

Valea Beiului, vatra sudică a satului este „despicată” de înaintarea unui 
plai care coboară până în zona de câmpie. La capătul acestei prelungiri 
deluroase se înalţă cu cca. 20-25 m faţă de zona înconjurătoare înălţimea 
Gorgan, un sâmbure calcaros proeminent, ce domină împrejurimile (340 
m altitudine), alungit pe direcţia SV-NE. Culmea superioară a sa este, în 
general, foarte îngustă, până la 1 m lăţime, lărgindu-se, arareori cu 2-3 m, 
pe măsură ce coboară prin pante abrupte către şesul din jur. Dealul se 
leagă de plaiul montan printr-o şa, folosită de localnici ca loc de trecere 
dintr-o vale în alta. 

Eroziunea puternică a înălţimii, facilitată de pantele de scurgere 
foarte înclinate, au condus la spălarea depunerilor arheologice. Spre 
nord-est a mai fost descoperit un fragment ceramic chiar pe buza cotei 
superioare, însă credem că reprezintă un caz izolat. Acolo unde 
expunerea a fost mai mare, eroziunea a dat la iveală stânca golaşă, 
măcinată de timp. Spre capătul de nord-est al dealului se lărgesc mici 
terase, azi pline de vegetaţie spontană, propice unei locuri; se pare că de 
aici au fost scoase materialele găsite de Ioan Vesa. Resturi arheologice au 
fost semnalate şi pe panta de sud-est, unde poate fi observat şi un sol 
                                                 
95 RAICA 1966, fişa Sebeşel, poz. 1, cu specificarea „la A. Iulia în muzeu”. În registrul de 
inventar al acestei instituţii vasul nu apare însă consemnat. 
96 Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, nr. inv. 128-131. Precizăm aici faptul că 
fragmentele ceramice de la numerele de inventar 128-129 corespund celor din registru. 
În schimb, la numerele de inventar 130-131 nu am găsit decât două fragmente de pereţi 
de vase, atipice, cu toate că registrul amintit consemnează la poz. 130 „fragment de vas f. 
fin din lut cenuşiu cu slip de aceiaşi culoare în interior, strat cărămiziu în afară – incizii 
lineare triunghiulare”, iar la poz. 131 „fragment de vas din lut cenuşiu, ornamentat în 
exterior cu linii incizate şi în zigzag”. 
97 Cercetare de teren Cristian I. Popa, Ovidiu Ghenescu şi Radu Totoianu. 
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negru, locuit, provenit probabil însă doar scurgeri din aşezare, colmatate 
în spatele unor bolovani sau alveolări naturale. Oricum, apreciem că 
locuirea Coţofeni este, în cea mai mare măsură, distrusă de eroziunea 
naturală. 

Cea mai apropiată sursă de apă, Valea Beiului, se află la poalele de 
vest ale înălţimii, la cca. 100 m spre vest. 

 
Coordonate GPS: latitudine - 45°53’02’’,05, longitudine - 23°33’47’’,06. 

Altitudine: 340 m. 
 
Cultura materială 
 
1. Vasele ceramice 
Din cercetările de teren întreprinse în ultimul deceniu provin, 

exclusiv, fragmente de vase ceramice. 
Majoritatea fragmentelor descoperite aparţin speciei semifine şi 

celei fine, cele grosiere fiind mai rare. Degresarea s-a făcut, în general, cu 
nisip şi pietricele având bobul mic. Tratarea pereţilor vaselor s-a realizat 
cu atenţie, uneori fiind aplicat pe ambii pereţi un slip brun sau roşcat. 
Arderea vaselor a fost bună, fiind realizată oxidant, rezultând culori ale 
vaselor de cafeniu şi cărămiziu, sau reductantă, cu pereţii de culoare 
cenuşie. 

 
1.1. Formele 

 
 A. Urcioare / amfore 

Fragmentele ceramice păstrate nu permit departajări clare între cele două 
forme, asemănătoare mai ales în privinţa preferinţei pentru ornamente comune. 
Avem la dispoziţie un gât înalt, cu buză (pl. 80/3) şi mai multe fragmente 
ornamentate din pereţi (pl. 79/13-14, 18; 80/2, 4, 7). Un singur fragment, cu 
baza unei torţi îl putem atribui, cel mai probabil, unei amfore (pl. 79/17). 
 B. Căni 
 Două căni de mari dimensiuni, cu corpul adânc, sunt reprezentate prin 
partea superioară, cu buza tăiată oblic (pl. 78/1-2). O toartă în bandă (pl. 79/6) şi 
un fragment din perete (pl. 79/8) ar putea aparţine tot unor astfel de căni. 
 C. Vase-borcan 
 Mai multe materiale aparţin acestui tip. S-au păstrat fragmente din buză 
(pl. 80/6, 8) şi pereţi decoraţi prin incizie şi barbotinare (pl. 79/1-3, 5, 7, 9, 11-
12, 15-16; 80/5). 
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D. Castroane 
 Dispunem doar de buza unui castron tronconic, cu buza îngroşată şi 
tăiată oblic în interior (pl. 80/12). 
 E. Străchini 
 Două buze de vase, arcuite şi îngroşate diferit spre interior aparţin unor 
străchini tronconice (pl. 80/11). 
 F. Alte forme 
 Câteva buze de vase, cu Trichterrand, uneori ornamentate bogat pe 
interior, pot aparţine unor vase cu forme diferite, motiv pentru care doar le 
semnalăm aici (pl. 80/1, 9-10). Fundurile de vase sunt de forme şi capacităţi 
diferite, toate însă fără elemente de decor (pl. 78/4-8). 

 
1.2. Ornamentele 

 
 A. Incizie 

Inciziile acoperă numeroase materiale recuperate din această locuire. Le 
regăsim sub formă de linii oblice, parte a unui motiv greu de reconstituit (pl. 
79/3, 9-12; 80/5, 8, 12), de „brăduţ” (pl. 79/5), benzi verticale haşurate în reţea 
(pl. 80/4) sau oblic (pl. 79/18), triunghiuri îngropate (pl. 79/1-2) ori incizii 
oblice, ca marcaje pentru şiruri de impresiuni (pl. 79/14; 80/2). Sub buza unor 
căni inciziile sunt dispuse în „schelet de peşte” (pl. 78/1) şi sub formă de 
fascicule rare de linii (pl. 78/2). 

B. Impresiune 
 Impresiunile sunt dispuse pe buza vaselor (pl. 79/7; 80/1, 8-10), în şiruri 
orizontale sub marginea cantului (pl. 80/1, 3, 6-8) sau sub formă de crestături 
ordonate în şiruri oblice marcate prealabil prin incizii (pl. 80/2). Sub buza unui 
castron s-au realizat trei şiruri de impresiuni, dintre care două sunt impresiuni 
duble (pl. 79/4). Pe umărul unui vas (amforă sau urcior) întâlnim un motiv 
format din impresiuni semilunare şi alungite dispuse în „scut” (pl. 79/13). 

C. Tehnica Furchenstich 
În tehnica împunsăturilor succesive au fost realizate linii dispuse oblic (pl. 

80/9) şi triunghiuri cu o latură deschisă formate din linii oblice (pl. 80/10). 
 D. Barbotină 
 Este întâlnită pe un singur fragment ceramic provenit din partea 
inferioară a vasului, fiind aplicată prin stropire (pl. 79/16). 
 
 Încadrarea cronologică 

 
Atât formele, cât şi decorul şi tehnicile folosite în ornamentaţie ne 

permit să încadrăm locuirea Coţofeni de la Sebeşel-Gorgan în faza a III-a 
a culturii Coţofeni. 
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SEBEŞEL-Pârloage 

 
Aşezarea 
 
Locul numit Pârloage se află la poalele de est şi sud-est ale 

Gorganului, astăzi fiind o zonă arabilă care coboară lin spre şoseaua 
Petreşti-Săsciori. 

În arătură apar frecvent materiale arheologice din epoci diferite 
(epoca bronzului, roman, epoca modernă98), singurele consemnate fiind 
cele de epocă romană99. În cursul cercetării de teren din anul 2001 au fost 
descoperite şi unele mici fragmente ceramice cu decor Coţofeni. Cu toate 
acestea, nu avem certitudinea că punctul reprezintă o locuire distinctă de 
cea aflată pe Gorgan, întrucât unul dintre fragmentele de vas este uşor 
rulat, ceea ce ar susţine, mai degrabă, ipoteza că artefactele respective au 
ajuns în Pârloage prin scurgerile repetate produse pe versantul de E-SE. 
În acelaşi timp, existenţa unei prezenţe Coţofeni pe acest loc nu poate fi 
total exclusă, condiţiile fiind propice unei locuiri. 

 
Coordonate GPS: latitudine - 45°53’01’’,60, longitudine - 23°33’52’’,56. 

Altitudine: 318 m. 
 

Cultura materială 
 
1. Vasele ceramice 
Fragmentele ceramice descoperite sunt arse oxidant, cu degresarea 

obişnuită, unul dintre ele fiind uşor rulat (pl. 80/14). 
 
1.1. Formele 
 
Cele două mici fragmente de vase nu permit reconstituirea formei vaselor 

din care provin. Posibil, într-un caz, să avem fragmentul unui gât de cană (pl. 
80/13). 

                                                 
98 Materiale identificate în cursul perieghezelor repetate efectuate de către Ovidiu 
Ghenescu. 
99 În Pârloage şi în viile aflate deasupra lor sunt semnalate din descoperiri vechi mai 
multe monede de aur şi capul unei divinităţi feminine romane (REPARHALBA 1995, p. 
172, poz. 164/5). 
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1.2. Ornamentele 
 
A. Incizare 
Inciziile apar sub formă de linii oblice, întretăiate (pl. 80/13). 
B. Tehnica Furchenstich 
Împunsăturile succesive sunt dispuse sub formă de linii orizontale, 

executate pe un fragment ceramic rulat (pl. 80/14). 
 

Indiciile de datare ale materialelor Coţofeni de la Pârloage sunt 
oferite de existenţa decorului executat în tehnica împunsăturilor 
succesive, specifice fazei a III-a. Cum este de aşteptat, descoperirile sunt 
contemporane celor de pe Gorgan şi, aşa cum am subliniat, pot să îi 
aparţină în mod direct. 
 

SEBEŞEL-Pe Faţă 
 
 Situl este inedit. Locuirea a fost descoperită de Ovidiu Ghenescu, 
împreună cu Gheorghe Martin din Şebeşel într-o periegheză din anul 
2004, alte periegheze fiind efectuate în anul 2008; materiale tipice 
Coţofeni au fost descoperite însă doar cu prilejul primei cercetări, marea 
majoritatea a descoperirilor aparţinând unei locuiri dacice. 
 

Aşezarea 
  

Locuirea Coţofeni se află situată pe a doua terasă artificială 
(antropică, de dată relativ recentă, destinată agriculturii) amenajată la 
poalele dealului ce desparte Sebeşelul de Răchita, pe dreapta văii Beiului, 
la cca. 350 m sud-vest de vatra Sebeşulului. 

Sursa de apă se află chiar în vecinătate locuirii. 
 
 Coordonate GPS: latitudine - 45°87’58’’,29, longitudine - 23°55’14’’,08. 
Altitudine: 359 m. 
 

Cultura materială 
 
1. Vasele ceramice 

 
 1.1. Formele 
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Singurul fragment ceramic tipic descoperit aici face parte dintr-un 

castron tronconic, cu diametrul buzei de 26 cm, lucrat din pastă grosieră 
degresată cu mult pietriş (pl. 80/15). 
 
 1.2. Ornamentele 
  

Pe fragmentul de vas recuperat, sub buză a fost incizat un decor adânc în 
motivul „scheletului de peşte”, dispus pe trei rânduri (pl. 80/15). 
 
 Desigur, pe baza unei singure descoperiri tipice sunt greu de făcut 
aprecieri cu privire la încadrarea cronologică. Însă, în contextul zonei, în 
apropierea locuirilor Coţofeni III de la Sebeşel-Gorgan şi Răchita-Vârfu 
Zăpozii, ca şi după factura ceramicii, înclinăm să atribuim descoperirea, 
cu probabilitate, aceleiaşi faze din evoluţia culturii Coţofeni. Cât priveşte 
caracterul locuirii, este clar că avem în faţă un sălaş sezonier. 
 

RĂCHITA-Vârfu Zăpozii 
 
Cu toate că în istoricul cercetărilor privitoare la preistoria zonei 

aflate în atenţie am prezentat pe larg şi istoricul cercetării sitului de la 
Răchita-Vârfu Zăpozii, aici credem nimerită o prezentată sumară a 
momentelor principale în care au fost întreprinse cercetările. Staţiunea 
Coţofeni de la Răchita a fost semnalată publicului larg şi de specialitate 
acum 100 de ani, prin intermediul informaţiilor prezentate de către W. 
Lederhilger, în urma „excursiei” sale arheologice din anul 1910100. 

Bogăţia şi varietatea materialului risipit pe pantele dezgolite ale 
dealului au alimentat, ulterior, interesul pentru vestigiile de pe Vârfu 
Zăpozii. Pe urmele lui Lederhilger, în anul 1929, Karl Haldenwang îşi va 
îmbogăţi colecţia cu frumoase materiale Coţofeni provenite din 
cercetările sale pe acest vârf deluros. Materialele lui Haldenwang sunt 
uşor de identificat azi în colecţiile muzeului din Sebeş prin însemnările cu 
tuş negru - REKITA 1929 - scrise pe artefacte101. Alte piese vor fi salvate 
din perimetrul aşezării de către Ion Raica, localnic din Răchita, viitorul 

                                                 
100 LEDERHILGER 1911, p. 30-31. 
101 SIMINA 2002, p. 222 (foto). 
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director al muzeului din Sebeş, pe vremea când era învăţător în acest sat 
şi inspector şcolar102. 

Săpături au fost întreprinse pe Vârfu Zăpozii de către fraţii 
Dumitru şi Ion Berciu, în anul 1948103 după ce, în prealabil, zona a fost 
cercetată între anii 1942-1944 pentru a i se stabili potenţialul104. După o 
pauză de câteva decenii, răstimp în care vor mai fi salvate, ocazional, alte 
loturi de materiale, în anul 2000 aşezarea a fost sondată în cadrul unui 
şantier-şcoală organizat de Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba 
Iulia105. Materialele pe care le vom prezenta mai jos provin din toate 
aceste cercetări, prelucrate de noi exhaustiv. 

 
Aşezarea 
 
Situl Coţofeni de la Răchita se află în punctul numit Vârfu Zăpozii, 

un bot de deal proeminent înconjurat de pante abrupte - actualmente 
împădurit în totalitate - situat în partea de nord-est a satului, pe malul 
stâng al Văii Răchitei. 

Vârfu Zăpozii face parte dintr-o culme prelungă ce domină Răchita, 
aceeaşi cu cumpăna de ape între bazinele văilor Sebeşului şi Pianului, 
mărginind spre răsărit Poiana Mărului, aparţinătoare Sebeşelului. Privită 
în ansamblul tipurilor de aşezări Coţofeni, aşezarea se constituie într-un 
exemplu foarte des întâlnit în faza finală a culturii. Accesul spre Vârfu 
Zăpozii se poate face actualmente cel mai lesnicios dinspre satul Răchita, 
însă se poate ajunge şi dinspre Pianu de Sus. 

Cota cea mai înaltă a dealului, de 573 m, se prezintă sub forma unui 
mic platou, îngust, orientat pe direcţia est-vest. De jur-împrejurul cotei 
superioare coboară pante abrupte, cu excepţia laturii de vest unde printr-
o şa înaltă, dealul se leagă după cca. 350 m de dealul Apărata. Pe laturile 
de nord şi sud ale înălţimii se pot observa două intervenţii antropice, cu 
aspectul unor terase. 

                                                 
102 DAICOVICIU 1941, p. 310. 
103 BERCIU, BERCIU 1949, p. 36, nota 16. 
104 BERCIU 1968, p. 18. 
105 ANDRIŢOIU, POPA 2001, p. 202. Săpăturile arheologice au fost efectuate de Cristian I. 
Popa, împreună cu studenţi de la specializarea istorie-arheologie ai universităţii 
apulense (Radu Totoianu, Ovidiu Ghenescu, Viorel Ştefu, Cristian Herlea, Ana Pop), 
cărora le mulţumim pentru întreg efortul depus. 
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Săpăturile arheologice din vara anului 2000 au fost precedate de o 
cercetare de suprafaţă, amănunţită, a suprafeţei sitului. Spre surprinderea 
noastră, materialul arheologic descoperit s-a redus, practic, la doar câteva 
mici fragmente ceramice, cu excepţia unei singure zone, unde într-o 
groapă a căutătorilor de comori se puteau observa mai multe materiale. 
În funcţie de realităţile din teren au fost practicate mai multe sondaje, 
dispuse în toate punctele ce necesitau clarificări privind locuirea lor: 
platoul superior, terasele şi panta de sud106. 

De remarcat, în legătură cu posibilităţile de aprovizionare cu apă a 
locuitorilor aşezării preistorice, că cea mai apropiată sursă de apă 
existentă astăzi este un izvor cu debit mic pe timp de vară aflat spre 
poalele versantului vestic al Zăpozii, la aproximativ 5 minute de mers pe 
jos. 

 
Coordonate GPS: latitudine - 45°53’10’’,77, longitudine - 23°31’24’’,37. 

Altitudine: 573 m. 
 
Descrierea săpăturilor arheologice (fig. 63) 
 
S I/2000 
Primul sondaj [Sp I/2000], cu dimensiunile de 2 x 1 m a fost trasat 

pe platoul superior al dealului, platou de dimensiuni extrem de reduse. 
 
S II/2000 
Sondajul S II/2000, cu dimensiunile de 4 x 2 m, a fost deschis pe 

panta de sud (fig. 61), la cca. 50 m de vârful dealului. Poziţionarea sa a 
fost dictată de existenţa în imediata vecinătate a unei gropi a căutătorilor 
de comori, în pământul căreia se găseau materiale Coţofeni. 

 
S III/2000 
Sondajul S III/2000, cu dimensiunile de 2 x 2 m, a fost trasat pe 

amenajarea cu aspect de terasă de pe latura de sud a dealului, la cca. 20 m 
de S II. 

 
S IV/2000 

                                                 
106 O prezentare succintă a săpăturilor, a se vedea şi la ANDRIŢOIU, POPA 2001, p. 202. 
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Pe locul gropii datorate căutătorilor de comori a fost deschisă o 
mică suprafaţă, cu dimensiunile de 2 x 1 m. Sondajul a fost plasat lângă S 
I/2000, între cele două unităţi de cercetare fiind lăsat un martor 
stratigrafic de 1 m. 

 
S V/2000 şi S VI/2000 
Ambele sondaje, cu dimensiunile de 1 x 1 m, au fost realizate pe 

amenajarea cu aspect de terasă ce mărgineşte botul de deal pe latura de 
nord. 

 
Stratigrafia 
 
Stratigrafia pe platoul superior al înălţimii a fost clarificată, credem, 

cu ajutorul S I/2000. Apariţia stâncii native, la mică adâncime (0,10-0,20 
m), lipsa materialelor arheologice107 cât şi a unui strat de cultură, indică 
faptul că locuirea a fost spălată complet pe cota maximă a dealului. 

Stratigrafia cea mai completă a putut fi surprinsă cu exactitate doar 
în S II/2000 şi se prezintă astfel (fig. 64): 

- 0-0,30 m - stratul vegetal actual; 
- 0,30-0,50/60 m - un strat de culoare gălbui-maronie, care 

reprezintă pământul scurs din stratul arheologic aflat pe platoul superior 
şi panta dealului, cu materiale de tip Coţofeni; 

- 0,50/60-0,70 m - strat de cultură, de culoare cenuşiu-gălbuie, 
conţinând ceramică Coţofeni, mai puţin afectată de aciditatea mare a 
solului de pădure, alături de mici urme de cărbune şi un singur os de 
animal. De la această adâncime urmează direct stânca nativă (fig. 62). 

În celelalte sondaje (S III, S V, S VI/2000) nu putem vorbi de o 
succesiune stratigrafică de interes arheologic, imediat sub solul de pădure 
apărând un pământ galben amestecat cu bucăţi din stânca dealului, steril 
din punct de vedere arheologic. Doar în S III/2000 s-au mai descoperit, 
însă în stratul vegetal actual, câteva mici fragmente ceramice Coţofeni, 
scurse acolo de pe panta dealului. 

 
 
 
 

                                                 
107 A fost descoperit doar un fragment de mici dimensiuni din fundul unui vas Coţofeni. 
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Problema amenajării teraselor antropice 
Sondajele de verificare stratigrafică deschise atât pe latura de nord a 

dealului, cât şi pe cea de sud, pe terasele conturate foarte bine (şi care 
ating în unele locuri şi 8 m lăţime) au permis formularea unor concluzii, 
cel puţin provizorii, cu privire la destinaţia amenajărilor şi epoca 
realizării lor. 

Încă din informarea despre săpăturile efectuate în anul 1948 pe 
Vârfu Zăpozii, datorată fraţilor Dumitru şi Ion Berciu, se face precizarea 
că „s-a descoperit o puternică staţiune Coţofeni pe terase artificiale”108. 
Funcţia terasărilor a fost presupusă pe considerente mai mult logice, 
decât de altă natură, fiind amintită şi în alte lucrări apărute ulterior109. 

Cercetările sistematice din anul 2000 (S III, S V şi S VI) au relevat 
faptul că terasarea, indiscutabil antropică, nu a fost realizată şi nici locuită 
în vremea culturii Coţofeni, lipsa totală a unui strat de cultură şi chiar a 
materialelor arheologice venind în susţinerea acestei teze110. Astfel, se 
poate presupune că terasele respective aparţin unei epoci mult mai 
recente, realizate pentru posibila exploatare în interes agricol ca răzoare 
ori sunt doar drumuri lărgite care ocolesc vârful înălţimii pe traiectul 
drumului de plai111. 

Săpăturile arheologice din anul 2000, cu tot caracterul lor restrâns, 
determinat şi de constrângerile financiare, constituie suportul unor 
aprecieri privitoare la caracterul locuirii Coţofeni de aici. În primul rând 
este de remarcat faptul că aşezarea preistorică este în cea mai mare parte a 
sa distrusă, o dovadă în acest sens fiind lipsa unui nivel de locuire pe 
platoul superior. Doar pe latura cu expunere sudică mai întâlnim, pe 
pantă, materiale Coţofeni. Aşa cum denotă însă situaţia stratigrafică din S 
II şi S IV/2000 materialul arheologic este în poziţie secundară şi doar o 
mică parte se mai păstrează în mici alveolări în stâncă. 

 

                                                 
108 BERCIU, BERCIU 1949, p. 36, nota 16. 
109 FLOCA 1957, p. 535; REPARHALBA 1995, p. 150, poz. 146/5. 
110 ANDRIŢOIU, POPA 2001, p. 202. 
111 O situaţie aproape identică am constatat-o pe teren şi în cazul sitului de la Blandiana-
Vârfu Pleşii. Terasările observabile aproape de vârf sunt atribuite de unii specialişti 
culturii Coţofeni (HOREDT 1949, nota 20; LAZĂR 1976, p. 28; LAZĂR 1979, p. 28-29; 
LAZĂR 1980, p. 11, 16; CIUGUDEAN 2000, p. 17) însă credem că avem de-a face doar cu 
urmele unui vechi drum care continua spre nord. 
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Situaţia actuală a sitului este explicabilă. Din toate informaţiile 
păstrate în legătură cu această locuire de fiecare dată era evidenţiată 
bogăţia materialelor existente la suprafaţa sa. Chiar şi descoperitorul 
sitului, W. Lederhilger consemna la 1911 că aflase „atâtea cioburi 
împrăştiate, câte n-am văzut, până atunci, pe un singur loc”112. Pe vremea 
lui Lederhilger, a lui Karl Haldenwang sau a fraţilor Berciu aşezarea se 
prezenta ca un deal golaş, cu copaci rari, dar fără aspect stâncos. Nu 
excludem ca apariţia frecventă de-a lungul timpului a artefactelor 
preistorice să fi determinat şi toponimul pe care W. Lederhilger îl 
consemnează, cel de Petrar113, toponim folosit pe marcajele cu tuş de pe 
cioburi şi de către K. Haldenwang114. Ion Raica mai aminteşte în anul 
1968 câţiva goruni solitari din vechea pădure - răpuşi şi ei de furtunile 
puternice -, cea care a dat denumirea locului de Vârfu Gorunşului115. Prin 
anii ’60 ai secolului trecut au fost plantaţi însă numeroşi puieţi din care s-
a format actuala pădure116, prilej cu care au apărut în gropile săpate la 
mică distanţă între ele numeroase materiale arheologice. Bună parte 
dintre acestea s-ar fi adunat într-un sac de către cei de la şcoala din 
Loman, dar li s-a pierdut urma. Rezultă, deci, faptul că aşezarea a fost 
supusă, în mod repetat, unor acţiuni distructive, fie cauzată de factorii de 
eroziune naturală, fie de cei antropici, în speţă de plantarea noii păduri pe 
Vârfu Zăpozii. Aşadar, sărăcia şi chiar epuizarea sitului pe multe sectoare 
ale sale, surprinsă cu prilejul săpăturilor arheologice din anul 2000, îşi 
găseşte pe deplin explicaţia în acest scurt istoric al evoluţiei dealului în 
ultimul secol. 

Pe de altă parte, cercetările noastre au confirmat existenţa pe acest 
loc a unei locuiri Coţofeni III117, din care am reuşit să recuperăm un 
important lot de artefacte, specifice acestei secvenţe cronologice. 
Prezentarea lor va constitui obiectul capitolelor de mai jos. 

 
 
 

                                                 
112 LEDERHILGER 1911, p. 30-31. 
113 LEDERHILGER 1911, p. 30. 
114 De pildă, pe un fragment ceramic păstrat în colecţiile muzeului din Sebeş, cu 
însemnare în tuş: REKITA Zăpozi 1929 şi etichetă cu textul RĂCHITA PETRAR. 
115 RAICA 1968, p. 84. 
116 În anul 1963 a fost plantată cu stejar Zăpodia Gorunişului (cf. RAICA 1968, p. 84). 
117 ANDRIŢOIU, POPA 2001, p. 202. 
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Structuri de habitat 
 
Nu se poate preciza cu exactitate tipul construcţiilor existente, 

întrucât în suprafeţele cercetate nu au fost identificate astfel de resturi. Cu 
toate acestea, cele câteva fragmente de lutuială cu urme de pari 
descoperite în S II şi S IV/2000 dovedesc faptul că în cadrul locuirii 
existau fie locuinţe, fie adăposturi simple al căror pereţi erau ridicaţi din 
schelet de pari şi împletitură de nuiele peste care era aplicat un strat de lut 
amestecat cu paie tocate, ce forma un strat izolator. 

Adesea ignorate, aşa-numitele fragmente de „chirpici” pot oferi, 
dacă sunt atent înregistrate şi studiate118, răspunsuri pe care arheologul, 
de multe ori preferă să le caute doar în analogii de ordin etnografic. Din 
săpăturile noastre la Răchita au fost descoperite mai multe fragmente de 
lipitură care purtau urme de pari (pl. 63/1-2, 4-5), un alt fragment 
provenind din săpăturile lui Dumitru şi Ion Berciu (pl. 63/3). 

Deşi puţine şi aparent insignifiante pentru o discuţie în acest 
context, remarcăm câteva aspecte ce decurg din analiza lor. Astfel, putem 
aprecia că pe Vârfu Zăpozii existau, cu certitudine, structuri de locuit cu 
pereţii în elevaţie ridicaţi din schelet de pari şi împletituri de nuiele. 
Pereţii acestor locuinţe aveau colţurile în unghi drept, ascuţite (pl. 63/2) 
şi uşor rotunjite (pl. 63/5). Într-un caz lipitura de perete a fost faţetată pe 
trei laturi, cu muchiile bine reliefate (pl. 63/3). Stratul de lutuială aplicat 
peste scheletul lemnos variază de la o peliculă destul de superficială de 5-
6 mm (pl. 32/2) şi ajunge la grosimi suficiente (cca. 2 cm) pentru a putea 
constitui un strat izolator eficient (pl. 63/4-5). În cazurile studiate, 
scheletul principal era format din pari cu diametrul mic, prin urmare nu 
putem vorbi de case, în sensul etnografic, ci de locuinţe uşoare, pentru 
sezonul cald. Nuielele folosite la împletitură sunt foarte apropiate, uneori 
chiar lipite între ele, alteori distanţate. 
 

                                                 
118 Dacă pentru cultura Coţofeni lipsesc astfel de încercări, pentru mediul culturii Baden, 
de pildă, contemporan parţial culturii Coţofeni, studierea bucăţilor de lipitură rămase 
din pereţii locuinţelor/colibelor au permis, pe lângă precizarea unor sisteme de împletire 
a materialului lemnos şi a modalitatăţii de lutuire, şi reconstituirea unor structuri de 
habitat care întregesc informaţia arheologică propriu-zisă (a se vedea, în acest sens, 
HORVÁTH et al. 2007, p. 43-99, Abb. 7, 12-20, 23-25; REGENYE 2007, p. 33-40, fig. 5-22). 
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Cultura materială 
 
1. Vasele ceramice 
Cea mai mare pondere în aşezările culturii Coţofeni o au 

fragmentele de vase ceramice. Bogăţia ornamentaţiei şi formele specifice 
le fac greu de confundat cu olăria altor culturi. Nu fac excepţie de la 
aceste trăsături nici vasele ceramice descoperite la Răchita-Vârfu Zăpozii. 

Materialul ceramic ilustrativ care însoţeşte textul acestei lucrări 
reprezintă întreaga cantitate tipică. Jumătate din materialul ce va fi 
prezentat provine din vechi colecţii (Haldenwang, Raica) achiziţionate de 
muzeele din Sebeş şi Alba Iulia. Contextul celor păstrate la Sebeş nu ne 
este cunoscut; majoritatea artefactelor din muzeul albaiulian provin, 
conform registrului de inventar arheologic (preistorie) din săpăturile lui 
Dumitru şi Ion Berciu întreprinse în anul 1948119, iar un lot mai restrâns 
din colecţiile K. Haldenwang120 şi Ion Raica121. Cealaltă parte a lotului o 
reprezintă materiale descoperite în săpăturile noastre din anul 2000. Date 
fiind condiţiile specifice de conservare a sitului, contextul lor nu ne este 
de mare folos, întrucât provin din niveluri de depuneri formate din 
scurgerile de pe pantă. Excepţie fac doar câteva fragmente, între care 
amintim o cană şi o căniţă întregibile, găsite în nivelul nederanjat. 

Întrucât la finalul lucrării am anexat o descriere detaliată pentru 
fiecare artefact ilustrat în parte, considerăm că nu mai este necesar să 
oferim aici aceleaşi informaţii. 
 

1.1. Aspecte tehnologice de confecţionare a vaselor ceramice 
Ceramica descoperită în urma cercetărilor arheologice se poate 

clasifica din punct de vedere al compoziţiei pastei şi al prelucrării sale în 
trei categorii: fină, semifină şi grosieră. Solul acid de pădure a afectat în 
mare măsură suprafaţa exterioară a vaselor, slipul multora fiind puternic 
corodat sau chiar căzut total. Aceşti factori au favorizat şi măcinarea 
umpluturii cu pastă albă din decorul incizat al unor vase, în foarte puţine 
cazuri aceasta fiind conservată, dar şi atunci doar paţial. Din aceste cauze, 

                                                 
119 Muzeul Naţional al Unirii, nr. inv. 31-127. 
120 Muzeul Naţional al Unirii, nr. inv. 1-25, cu însemnarea: „donat de moştenitorii 
colecţionarului Karl Haldenwang din Sebeş-Alba”. 
121 Muzeul Naţional al Unirii, nr. inv. 26-30, cu însemnarea: „Din colecţia învăţătorului 
Ion Raica din Sebeş”. 
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includerea fragmentelor ceramice într-una dintre categorii după aspectul 
actual este dificilă, scăzând din relevanţa unor analize statistice. 

a) Ceramica fină. Cuprinde produsele ceramice de bună calitate, 
confecţionate dintr-o pastă bine frământată, omogenă. S-a ajuns la acest 
rezultat în urma folosirii unei argile cu o bună plasticitate, având ca 
degresant nisip fin cu granulaţie măruntă şi cu puţine impurităţi. Pasta 
este compactă şi bine arsă, modelarea pereţilor este atentă, grosimea 
acestora fiind destul de redusă şi uniformă. În cadrul categoriei fine s-a 
constatat acordarea unei mari atenţii prelucrării atât a suprafeţelor 
exterioare, cât şi celor interioare ale vasului. Deseori acestea sunt puternic 
lustruite şi prezintă, în unele cazuri, un aspect metalic. 
 În privinţa cromaticii acestei specii ceramice predomină culoarea 
cenuşie cu nuanţe de gri, mai închise sau mai deschise, apoi negrul, 
castaniul şi nuanţele de cărămiziu. 
 Din această categorie ceramică fac parte de regulă vasele de mici 
dimensiuni, cum sunt cănile sau ceştile, şi numai sporadic vase de 
dimensiuni mai mari: amfore, străchini, castroane. 
 b) Ceramica semifină. Ponderea acestei specii este cea mai 
însemnată din totalul ceramicii rezultate în urma cercetărilor de la 
Răchita. Catalogarea a ţinut cont de caracteristicile specifice, în care se 
pot observa elemente „intermediare”, între specia fină şi cea grosieră. 
Degresarea s-a produs cu nisip având granulaţie fină sau medie, pereţii au 
fost trataţi atent, însă fără intenţia de a le spori calitatea prin lustruire sau 
netezire. Într-un caz, în pasta unui vas (amforă sau urcior) a fost adăugat 
mâl degresat cu nisip şi pietricele (pl. 25/12). Din punct de vedere 
cromatic, specia semifină acoperă întreaga gamă rezultată în urma 
arderii. 
 c) Ceramica grosieră. Nu o numim uzuală - aşa cum unii specialişti 
o consideră -, pentru simplul fapt că prin „ceramica de uz comun” 
înţelegem vasele utilizate curent în anumite activităţi, categorie în care 
putem include, desigur, şi ceramica fină şi semifină. Degresantul utilizat 
este nisipul cu pietricele mai mari, iar suprafeţele nu sunt tratate cu grijă, 
fapt ce se răsfrânge şi asupra decorului trasat în pasta moale, liniile 
incizate neavând acelaşi duct liniar, obişnuit în cazul primelor două 
specii. Formele cele mai comune sunt vasele-borcan. 
 Dintr-un total de 647 fragmente de vase tipice, ilustrate de noi de la 
Răchita (s-au numărat o singură dată fragmentele dintr-un singur vas), 
cea mai mare pondere o are ceramica semifină (336 = 52%), urmată de 
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cea fină (170 = 26%) şi, pe ultimul loc, ceramica grosieră (141 = 22 %). 
Dar, acurateţea acestei evaluări este „contaminată” de lotul provenit din 
săpăturile fraţilor Berciu care a fost selectat, fiind păstrate, probabil, doar 
materialele mai interesante. O analiză, în paralel, doar pe materialul 
provenit din săpăturile noastre a relevat o inversare a ultimelor două 
poziţii, cu o predominare a speciei grosiere în faţa celei fine. Ponderea 
din urmă ar fi similară celei operate pe un lot mult mai vast din locuirea 
Coţofeni III de la Piatra Ilişovii, în Banat122, sau pe cel al locuirii Coţofeni 
II de la Floreşti-Polus, în Transilvania123. 
 

26%
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Fină

Semifină

Grosieră

 
 

Fig. 10. Graficul procentelor deţinute de speciile ceramice ilustrate din aşezarea 
Coţofeni de la Răchita-Vârfu Zăpozii 

 
1.2. Formele 
Cu toate că în majoritatea cazurilor vorbim doar de fragmente ale unor 

vase ceramice, dispunem de situaţii în care au fost reconstituite grafic forme 
care pot fi ataşate cert unui tip/funcţionalităţi; în alte situaţii apartenenţa 
artefactelor la un tip anume a fost implicit dedusă prin comparaţiile avute la 
îndemână din alte descoperiri ale culturii. Acolo unde nu am avut certitudinea 
integrării într-una dintre clasificări, fie am păstrat rezervele cuvenite, fie am 
evitat o catalogare anume. 

                                                 
122 KALMAR-MAXIM 1993, fig. 5. O altă statistică din acelaşi sit, publicată în acelaşi an ne 
relevă o altă pondere a speciilor ceramice: semifică - 75 %, fină - 15 %, grosieră – 10 % 
(MAXIM 1993, p. 66, fig. 5). 
123 GOGÂLTAN, MOLNÁR KOVÁCS 2009, p. 68, graficul 1. 
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Tipul I. Urcioare (tabel I, tipul I) 
Dispunem de un singur exemplar întregibil, de mari dimensiuni, 

reconstituit grafic din mai multe fragmente. Vasul prezintă buza arcuită 
puternic la exterior, din marginea căruia porneşte o toartă masivă pe care au fost 
aplicaţi la partea superioară doi butoni discoidali. Pe corp vasul este decorat cu 
benzi verticale haşurate în reţea (pl. 3). Altor vase de acelaşi tip le aparţin trei 
fragmente de buză, în toate cazurile cu marginea puternic arcuită la exterior, 
gâtul îngust, înalt şi cilindric (pl. 6/3-4; 54/3), uneori exagerat de îngust (pl. 
54/3). Posibil ca unui urcior să îi fi aparţinut şi fragmentele unui vas decorat pe 
umăr cu o nervură orizontală (pl. 31/20). 

Mai multe fragmente aparţin unor torţi de urcioare, unele păstrând şi 
marginea buzei de care erau prinse (fig. 54/2; 56/1-7; pl. 10/2; 16/5; 17/10; 29/5; 
30/10, 16; 37/1; 59/1-8; 60/1-3, 6-10; 61/7). Cele mai multe dintre aceste torţi 
sunt ornamentate la partea superioară cu butoni aplicaţi sau proeminenţe trase 
din pasta moale. Una dintre acestea, care merită evidenţiată, este toarta unui 
urcior frumos decorată cu o spirală-ochelari (Brillenspirale) şi benzi verticale 
haşurate (fig. 56/7; pl. 61/7). 

Urcioarele sunt documentate cert, prin urmare, prin relativ puţine 
exemplare, însă numeroase fragmente din zona corpului pot fi aparţine aceluiaşi 
tip, dar extrem de uşor de confundat, cu cele ale unor amfore. Decorul predilect 
întâlnit pe acestea este cel al benzilor incizate dispuse vertical pe corp, ce 
pornesc dintr-o bandă similară ce încinge baza gâtului sau umărul şi benzile 
unghiulare (vezi tabelul I, friza dintre tipurile I şi II şi pl. 11/12; 18/13, 15; 19/5-
10; 20-27; 28/1-7, 9-18; 29/12, 17, 19; 31/15, 18; 33/3; 35-36; 37/3-10; 56-57; 
58/1, 3, 5-8). Alte exemplare puteau fi decorate în tehnica împunsăturilor 
succesive (de pildă pl. 11/12; 38, 40-41; 50/2-5; 61/1-5), unele însoţite de 
aplicaţii de tipul reprezentărilor soleiforme antropomorfizate (pl. 53/1-3), dar 
problema întâmpinată este iarăşi cea a atribuirii certe a acestora la tipul discutat. 

Urcioarele sunt vase destinate păstrării lichidelor. În forma întâlnită în 
faza a III-a se păstrează prototipuri vechi, cu origini încă din faza timpurie. 
 Tipul II. Amfore (tabel I, tipul II) 
 Amforele sunt prezente prin numeroase fragmente ceramice, însă adesea 
greu de separat de resturile de urcioare, precum cele decorate cu motive 
realizate din benzi haşurate dispuse vertical, unghiular sau orizontal (vezi 
tabelul I, friza dintre tipurile I şi II). Pot fi distinse mai multe subtipuri (tabel II, 
tipul II): cu corpul uşor bitronconic (pl. 2/1), cu corpul globular şi gâtul cilindric 
(pl. 50/1) ori cu corpul globular şi gâtul îngustat treptat către buză (pl. 10/1). 

Pentru identificarea unor amfore ne putem ghida şi după forma unor 
torţi, dispuse pe corpul vaselor (pl. 16/1, 3, 6, 8-12; 30/14; 37/2; 60/5) sau după 
buzele răsfrânte în unghi puternic, bogat decorate (pl. 46/1-2). Unor amfore 
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puteau să aparţină şi multe fragmente bogat ornamentate în tehnica 
Furchenstich, cu motive dispuse în metope de linii în zigzag, orizontale sau 
triunghiuri cu laturile deschise, însă atribuirea rămâne nesigură, atâta timp cât 
ele puteau, la fel de bine, să aparţină altor forme ceramice. 
 Amforele Coţofeni, asemenea majorităţii celor preistorice incluse sub 
acest termen generic, nu pot însă ilustra strict funcţionalitatea amforelor din 
antichitatea clasică de la care şi-au împrumutat denumirea. Prin urmare, ele nu 
pot fi considerate recipiente speciale pentru uleiuri sau vinuri, atâta timp cât 
lipsesc indicii clare. Dar, trebuie să bănuim că în aceste vase se păstrau lichide, 
poate produse lactate şi alte alimente. 
 Tipul III. Oale cu două toarte (tabel I, tipul III) 
 Spre deosebire de amfore, ale căror toarte sunt dispuse pe diametrul 
maxim, vasele incluse de noi în acest tip au toartele aplicate fie sub buză (pl. 1/1-
2), fie direct pe buză (pl. 16/2). Acestui tip îi aparţine un vas întregibil grafic, cu 
corpul bitronconic, iar gâtul înalt şi buza evazată în formă de pâlnie, având 
deschiderea mai mare decât diametrul pântecului (pl. 1/1). Un alt fragment, cu 
toarta păstrată aparţine, cu certitudine, unui vas similar (pl. 1/2); la fel de certă 
este apartenenţa unui fragment a cărui toartă pornea de la baza gâtului (pl. 
54/5). Probabil tot aici trebuie să includem şi buzele unor vase dintr-un alt 
subtip, cu marginea înclinată spre interior (pl. 16/2; 54/4, 6), precum şi câteva 
toarte care, după morfologia lor, nu le putem atribui nici amforelor şi nici 
cănilor (pl. 13/1, 3-4; 17/7). 
 Funcţionalitatea oalelor cu două toarte poate fi diversă, de la depozitat 
lichide, la depozitat alimente sau alte bunuri. 
 Tipul IV. Vase-borcan (tabel I, tipul IV) 
 Denumirea acestui tip ceramic, deşi nu tocmai fericită, exprimă totuşi un 
termen oarecum neutru între formă şi funcţionalitate. Vase asemănătoare ca 
formă sunt numite în alte spaţii culturale şi cronologice şi cu termenul „în 
formă de lalea”. În cadrul acestui tip am putut identifica mai multe subtipuri, 
ilustrate fie prin vase întregibile grafic, fie doar prin simple fragmente. Unul 
dintre aceste subtipuri prezintă gâtul lung, buza evazată şi mijlocul bombat, 
adesea marcat ferm printr-un prag; sub buză s-a aplicat, probabil în cele mai 
multe cazuri, potcoave în relief sau simple proeminenţe (pl. 2/2; 6/2; 7/2; 9/5; 
15/12; 19/2; 30/1; 31/17; 53/4-5, 8). Un alt subtip prezintă gâtul mult mai scurt, 
buza evazată şi corpul mult mai dezvoltat, chiar globular (pl. 7/3; 31/3; 33/5), 
prevăzut, într-un caz, cu o proeminenţă alungită orizontal sub buză (pl. 33/4). 
Pe lângă decorul comun, deja amintit, pe acest subtip întâlnim şi inciziile 
formate din benzi verticale haşurate (pl. 7/3; 31/3). În aşezarea de la Răchita 
tipul IV reprezintă o apariţie comună, sugerată de numeroasele fragmente 
descoperite, decorul predominant fiind cel format din incizii dispuse în 
triunghiuri îngropate sau în brăduţ, ce se opreşte fie la nivelul bazei gâtului, fie 
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acoperind o parte din diametrul maxim (pl. 7/1; 9/3; 15/8-9, 11, 13; 18/2, 5; 19/1, 
3-4; 30/15; 31/5, 8-10; 34/9; 55/4, 7). 
 Prin formă şi denumirea sugerată tipului, acest vas este, prin excelenţă, 
unul destinat păstrării unor produse. 
 Tipul V. Boluri (?) (tabel I, tipul V) 
 În acest tip tip am inclus două mici vase, cu aspectul unor boluri, cu 
menţiunea că, dată fiind fragmentarea lor, păstrăm o mică rezervă în atribuire, 
întrucât ar fi putut aparţine şi unor ceşti. Întâlnim două subtipuri diferite ca 
formă, una cu corpul globular, cu buza puternic arcuită în interior (pl.44/5) şi 
una, fără decor, cu umărul uşor marcat şi buza dreaptă (pl. 44/3). 

Tipul VI. „Sosieră” (saucière, Schnabeltasse) (tabel I, tipul VI) 
În aşezarea de la Răchita au fost descoperite patru fragmente dintr-o 

„sosieră”, ce aparţin unei porţiuni din ciocul de scurgere şi torţii. Vasul, 
neornamentat, are corpul tronconic, ciocul de scurgere rotunjit şi toarta uşor 
supraînălţată (pl. 5/1). Un alt vas, cu buza oblică, fără toartă, are ciocul foarte 
uşor sugerat. Corpul este uşor oval. Probabil aparţine tot unei „sosiere” (fig. 
58/2; pl. 5/3). Asupra altor fragmente care ar putea aparţine acestui tip, ce 
prezintă anumite afinităţi de formă (pl. 31/2; 44/6), planează incertitudinea, dată 
de lipsa elementului definitoriu (ciocul). 

În aria culturii Coţofeni, „sosierele” sunt prezenţe extrem de rare, după 
cum vedea la locul cuvenit discuţiei asupra lor. Prin analogie cu exemplarele din 
lumea egeeană, sosierele nu erau, aşa cum le-ar sugera numele, folosite la 
păstratul unor sosuri, ci erau destinate turnării altor lichide; din acest motiv 
vom utiliza denumirea cu ghilimelele de rigoare. 
 Tipul VII. Cupă cu picior (tabel I, tipul VII) 
 Cupa este documentată prin fragmentul unui singur vas, de formă 
tronconică, cu buza rotunjită, dar având piciorul rupt din vechime. Recipientul, 
de mici dimensiuni, este decorat în tehnica Furchenstich (pl. 46/9). De remarcat, 
şi în acest caz, raritatea unor astfel de descoperiri în aria culturii Coţofeni. 
 Tipul VIII. Ceşti (tabel I, tipul VIII) 
 Nelipsite în aşezările Coţofeni III, ceştile sunt prezente în număr mare şi 
în aşezarea de la Răchita. În toate cazurile avem documentate exemplare tipice 
acestei culturi, cu corpul globular, buza modelată oblic şi toarta supraînălţată. 
Varietatea acestui tip ceramic (ilustrată în tabelul 1, tipul VIII) sugerează un 
câmp larg de expresie a meşterilor olari care le-au confecţionat (pl. 4/1-3; 11/1, 
3, 5-6, 10; 14/7-8; 17/3, 16; 18/16; 44/4, 7, 12, 14; 47/1-7). Elementul care le 
diferenţiază este forma pe care o are corpul propriu-zis, alături de piese 
globulare întâlnind şi ceşti cu corpul uşor bitronconic (pl. 44/8). Ornamentaţia 
ceştilor este una bogată, aproape fără excepţie, majoritatea motivelor fiind 
realizate în tehnica Furchenstich, dar nu lipsesc nici exemplarele decorate 
exclusiv prin incizare (pl. 47/7). Motivistica urmează repertoriul deja consacrat 
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al acestei forme în Transilvania, fiind format, în special, din triunghiuri realizate 
din linii paralele, oblice ori verticale, cu capetele deschise sau marcate de 
impresiuni - flancate adesea la partea superioară de un registru decorativ simplu 
sau complex - (pl. 4/1-3; 11/1, 3, 6, 10; 17/16; 18/16; 44/8; 47/1, 3-6), motive 
astfel realizate încât pe fundul ceştilor se contura, prin cruţare, un motiv stelat 
(fig. 54/1a = pl. 4/3). Întâlnim, de asemenea, şi ceşti decorate cu motivul 
„scheletului de peşte”, realizat, de asemenea, pe rotunjimea maximă (fig. 55/4; 
pl. 44/9, 12), dar şi grupe de linii orizontale, sub formă de metope (pl. 44/11; 
47/2) ori motive realizate în zigzag, în aceeaşi tehnică Furchenstich executate pe 
umăr (pl. 44/4). Decorul cuprindea şi torţile, care sunt adesea bogat 
ornamentate (pl. 10/4-5; 44/2; 45/7; 47/11). 
 Funcţionalitatea ceştilor rezidă, la propriu, în denumirea lor, ele servind 
pentru băut. Toarta supraînălţată sugerează scufundarea acestora în lichidele 
care erau consumate. Dat fiind faptul că fundul bombat al ceştilor nu permitea o 
păstrare/depozitare a lor pe suprafeţe plate, prin spaţiul generos lăsat până la 
corp, torţile supraînălţate trebuie să fi servit şi la agăţarea acestora pe cioturi de 
lemn. 
 Tipul IX. Căni (tabel I, tipul IX) 
 Cănile sunt prezente şi ele în număr ridicat între materialele de la Răchita, 
fără a dispune însă de un exemplar întreg. Diferenţele între ceşti şi căni, la 
subtipul similar ca formă, le marcăm prin dimensiunile mai mari ale celor din 
urmă, cu o capacitate mai sporită, iar atunci când dispunem doar de fragmente 
semnalăm o particularitate în cazul cănilor, dată de prezenţa decorului sub buză 
şi gât, neîntâlnită la ceşti.  
 În cadrul lotului de la Răchita putem distinge două subtipuri principale: 
 IX.1. Căni similare ca formă ceştilor. Cănile din acest subtip sunt au 
corpul globular, fundul rotunjit, buză modelată oblic şi toarta uşor supraînălţată 
(fig. 53; pl. 4/4; 8/1-2; 13/2, 17; 14/2, 6, 12-13; 16/4, 7; 18/7-8; 44/13; 45/1-2, 5-6; 
46/10, 14; 47/8-10, 12; 48/7; 52/7). Toate exemplarele au fost bogat ornamentate 
şi au inclus motive diverse, ordonate cu oarecare regularitate în funcţie de zona 
acoperită: de la mijloc în jos, triunghiuri cu vârfurile în jos, oferind pe fund, un 
decor cruţat în formă de stea (fig. 53; pl. 4/4; 14/12), „schelet de peşte” (pl. 14/2) 
şi scuturi (pl. 45/5; 47/8-9; 48/7), pe umăr frize formate din zigzaguri (pl. 13/17; 
14/13; 39/7-9, 18; 45/1; 48/7) şi grupe de linii orizontale (fig. 53; pl. 4/4; 47/10), 
marcate întotdeauna la partea superioară de un şir de linii verticale sau oblice, 
iar sub buză diferite motive combinate (fig. 53; pl. 4/4; 8/1-2; 44/13; 47/12; 
48/7). Toartele cunosc, de asemenea, ornamente specifice (pl. 13/2; 17/4, 7;  
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44/13; 48/7), decorul realizat sub toartă luând locul frizei, pe care o întrerupea 
(pl. 4/4)124. 
 IX.2. Căni cu corpul înalt, apropiate ca formă urcioarelor. Buza cănilor 
din acest subtip este oblică, asemenea cănilor obişnuite (pl. 5/2; 46/4; 48/1-6). 
Corpul, spre deosebire însă de restul cănilor, este înalt, foarte rar decorat, 
probabil doar pe umăr, însă materialul de la Răchita nu ne oferă repere sigure în 
acest sens125. Ornamentele sunt formate dintr-un şir de impresiuni, plasate pe 
buză (pl. 48/3-4, 6) sau sub buză (pl. 46/4; 48/1), într-un caz asociate cu un 
motiv în „schelet de peşte” realizat în tehnica Furchenstich (pl. 48/2). Pe 
exemplarul de la pl. 48/6 decorul incizat a fost realizat pe buza îngroşată sub 
forma unei „manşete”. Avem şi o cană al cărei gât a fost decorat în întregime cu 
un decor incizat în brăduţ (pl. 48/5), caz în care decorul, după analogiile 
existente în alte situri Coţofeni, se oprea la nivelul umărului. O singură cană din 
acest subtip nu prezintă elemente de decor (pl. 5/2). 

 Tipul X. Castroane (tabel I, tipul X) 
 Castroanele şi străchinile formează şi ele un lot important în oricare 
locuire Coţofeni. Fragmentarea lor, valabilă şi în cazul nostru, constituie un 
impediment serios în încercarea de departajare tipologică, astfel încât, nu de 
puţine ori, este greu să le atribuim fie unui tip, fie celuilalt. Am încercat să 
operăm cu artefactele care oferă, după noi, o marjă mică de eroare în acest sens. 
În cele din urmă s-au conturat trei subtipuri principale, cu menţiunea că multe 
dintre fragmentele ilustrate, provin din umărul unor vase bogat decorate. 
 X.1. Castroane cu corpul delimitat de buză. Numărul exemplarelor este 
redus şi poate fi ilustrat prin două descoperiri: un castron cu umărul marcat şi 
buza răsfrântă la exterior peste diametrul umărului (pl. 55/1) şi un castron 
similar, dar cu umărul mai rotunjit şi buză înaltă înclinată spre exterior direct 
din umăr (pl. 54/7). Ambele poartă pe umăr şiruri orizontale de impresiuni 
alungite. 
 X.2. Castroane tronconice. În acest subtip am cuprins mai multe variante, 
date de profilul buzei, având ca numitor comun forma tronconică. O variantă, 
ce ce apropie de un tip calotiform este reprezentată de trei fragmente, cu corpul 
arcuit şi buza lăţită şi teşită oblic la interior (pl. 18/11; 55/2-3). Înrudite acestei 
variante este cea cu corpul tronconic şi buza îngroşată, lăţită şi teşită oblic la 
interior, la exterior fiind lisă (pl. 9/11; 13/5; 30/9; 31/1). O variantă a 
castronului, prezintă buza îngroşată uşor la exterior, asemenea unei „manşete” 

                                                 
124 Unele fragmente ilustrate de noi la pl. 39 ar putea aparţine unor căni, însă forma şi 
decorul, poate mai puţin cel format din zigzaguri, le poate recomanda ca provenind şi 
din alte vase, fără toarte. 
125 Este posibil ca unele fragmente ceramice provenite din zona umărului unor vase 
decorate, de pildă, cu motivul „scheletului de peşte” să provină de la astfel de căni. 
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late, decorată pe margini cu câte un şir de impresiuni fine (pl. 8/8). Alte variante 
prezintă profilul buzei drept, cu cantul subţiat (pl. 12/2; 53/7), îngroşat şi 
rotunjit (pl. 30/5; 31/4) şi invazat uşor, cu o teşitură discretă pe interior (pl. 
34/2, 4). Decorul predilect al acestui subtip este cel al şirurilor de impresiuni 
dispuse orizontal pe unul sau mai multe rânduri sub buza vaselor. Într-un 
singur caz avem prezente creste verticale aplicate sub buză (pl. 53/7). 
 X.3. Castroane cu toarte. Din săpăturile noastre provin fragmentele unui 
castron, întregibil, deocamdată unicat în aşezare. Vasul (cu Trichterrand) are 
dimensiuni apreciabile (diametrul deschiderii la gură = 46 cm; h = 17,5 cm), cu 
umărul rotunjit, din care pleacă oblic (în unghi de 450), în formă de pâlnie, buza 
foarte lată. Pe umăr s-au ataşat torţile (probabil două). Decorul, format din 
impresiuni, acoperă umărul (pl. 1/3). Nu este exclus ca o toartă aplicată pe un 
perete ce pornea spre fundul vasului, mult asemănătoare vasului întregibil, să 
aparţină tot unui castron din acest subtip (pl. 60/4). 
 Tipul XI. Străchini (tabel I, tipul XI) 
 Străchinile întâlnite în aşezare sunt ilustrate doar de puţine fragmente, 
din păcate prea mici pentru a putea reconstutui o formă clară. Cu toate acestea, 
se pot distinge câteva subtipuri, cu o morfologie oarecum similară castroanelor. 
 XI.1. Străchini cu corpul delimitat de buză. În cadrul acestui subtip 
întâlnim trei variante: strachina cu umărul rotunjit şi buza înaltă, arcuită spre 
exterior, fără decor (pl. 6/1), strachina cu umărul slab marcat şi buza dreaptă, 
înclinată oblic spre exterior (pl. 30/4) şi strachina cu umărul uşor ascuţit şi buza 
foarte scurtă, trasă la exterior, teşită oblic la interior (pl. 55/8).  
 XI.2. Străchini tronconice. Am inclus aici străchinile fără umăr, cu corpul 
tronconic, a căror buză este simplă (pl. 10/3; 30/7, 11; 46/3) sau răsfrântă oblic 
spre exterior (pl. 9/12). Într-un singur caz buza este teşită oblic la interior (pl. 
13/10). 
 Tipul XII. Cupă-borcan (tabel I, tipul XII) 

Vasul inclus în acest tip are aspectul unui borcan, dar cu o morfologie 
aparte, care îl apropie de „vasele care imită formele de metal”. Motivistica, 
realizată din linii în tehnica Furchenstich şi impresiuni se repetă în mod identic 
pe umăr şi interiorul buzei (pl. 8/4). Reprezintă o formă unicat în aşezare. 

Tipul XIII. Vase care imită formele de metal (tabel I, tipul XIII) 
Aşa cum le-a numit P. Roman126, formă pe care o păstrăm, deşi o 

considerăm improprie la această vreme, aceste vase ar putea fi regăsite în câteva 
fragmente ceramice (pl. 8/5; 15/2-5; 45/4; 49/2; ). Multe dintre cele ilustrate la 
pl. 39 (cu excepţia celor decorate cu zigzaguri) puteau aparţine acestui tip 
ceramic, prezent constant în locuirile Coţofeni III din Transilvania. 

 

                                                 
126 ROMAN 1976, p. 23, tipul XVI. 
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Tabel 1. Tipologia formelor vaselor ceramice Coţofeni de la Răchita-Vârfu 
Zăpozii 
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Tipul XIV. Vase de bucătărie (tabel I, tipul XIV) 
Câteva buze care se repetă ca formă şi chiar ca decor le atribuim unor 

vase de mari dimensiuni, nu numai cu deschiderea largă, ci şi cu corpul extrem 
de generos. După analogiile avute la îndemână le putem preciza provenienţa, 
din aşa-numitele vase de provizii sau bucătărie, cum sunt cunoscute în literatura 
de specialitate. În toate cazurile avem fragmente din buze puternice, cu 
marginea îngroşată la exterior sub formă de „manşetă” decorate cu şiruri de 
impresiuni (pl. 9/6; 30/2-3; 33/1-2; 58/2). Pe loturi studiate de noi din alte situri 
Coţofeni am putut observa urmele de ardere secundară pe partea inferioară sau 
provenienţa lor din jurul unor vetre, astfel încât credem ca potrivită denumirea 
de vase de bucătărie, folosite cel mai probabil pentru fierberea şi prepararea 
unor mâncăruri pe foc. 
 XV. Alte forme 

Dată fiind fragmentarea mare a materialului ceramic recuperat din 
aşezare, unele forme pot fi cu greu reconstituite şi atribuite unui tip clar. Şi 
aceasta cu atât mai mult cu cât olăria Coţofeni dispune de un repertoriu al 
tipurilor bogat, unele vase încă greu de definit ca formă şi funcţionalitate. 
Ţinând cont de aceste realităţi, nu ne-am hazardat, prin urmare, să încadrăm 
multe fragmente unor tipuri anume, deşi este evident faptul că ele nu aparţin 



Cristian Ioan Popa 

 64

formelor descrise mai sus. Am încercat, astfel, să cuprindem aici câteva 
exemplare cu o tipologie specifică, aparte. 

XIII.1. Mai multe fragmente din umărul unui vas, bogat decorat în 
tehnica împunsăturilor succesive, cum prin dimensiunile lor mai mari (pl. 45/3) 
nu le putem încadra în categoria „vaselor care imită formele de metal”, 
sugerează apartenenţa sa la o altă formă. Vezi şi 49/6. 

XIII.2. Buza unui vas cu gâtul cilindric, îngust, şi buza arcuită la exterior 
(pl. 44/1). 

XIII.3. Vas cu gâtul lung şi deschiderea superioară în formă de pâlnie, 
decorat în tehnica Furchesntich (pl. 49/5). 

XIII.4. Vas din care se păstrează un fragment din partea superioară, cu 
marginea arcuită la exterior (pl. 58/1). 
 
 1.3. Ornamentarea 
 Ornamentica vaselor Coţofeni de la Răchita-Vârfu Zăpozii este una 
extrem de bogată şi diversificată, aidoma, de fapt, altor locuiri 
contemporane întâlnite în Transilvania, şi nu numai. 
 Tehnicile utilizate pentru realizarea decorului sunt următoarele: 
incizare, imprimare, aplicaţii plastice, împunsături succesive 
(Furchenstich), şnur fals, barbotină. Cu ajutorul acestora a fost pusă în 
operă o gamă largă de motive, cu asocieri care definesc faza finală a 
culturii Coţofeni. În multe cazuri trebuie remarcată frumuseţea deosebită 
a decorului, care depăşeşte simpla barieră a unui horor vacui127. Ne aflăm, 
cu siguranţă, în faţa unor meşteri care ştiau să îmbine într-un chip 
elegant funcţionalitatea vaselor cu esteticul, exersând încercări aflate la 
limita cu arta. 
 Pentru o mai uşoară vizualizare a tipurilor şi variantelor existente 
pe ceramica Coţofeni de la Răchita am întocmit un tabel extins cu 
principalele elemente decorative întâlnite în acest sit. În acest mod se 
poate observa şi ponderea deţinută de fiecare tehnică şi tip de decor în 
parte, precum şi părţile din vas pe care era executat (tabel II). 
 
 A. Incizare (tabel II/A) 
 Cu ajutorul acestei tehnici cu fost realizate decoruri simple sau motive 
complexe. Cel mai des întâlnit ornament este cel al benzilor haşurate în reţea, ce 
pornesc vertical pe corpul unor urcioare sau amfore, de sub o bandă orizontală 
ce înconjoară gâtul vaselor (tabel II/A4; fig. 55/3; pl. 3; 18/15; 19/6; 20/1, 7; 21/1, 

                                                 
127 ROMAN 1976, p. 25. 
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3, 5-6; 24/5, 10; 25; 26/2-4, 11-13; 27/6-7; 28/5-6, 10, 16; 35/5; 36/1-2, 5; 37/3, 9; 
56/1, 3; 57/1, 3, 8; 58/5), uneori beneficiind de o haşurare mai complexă (pl. 
27/1-2, 5). Rar, acest motiv îl regăsim şi sub buza unor vase-borcan (tabel II/A1; 
pl. 7/3; 31/3). Benzile verticale, incizate pe vase similare, sunt realizate şi în alte 
variante: haşurate în „V”-uri largi (tabel II/A5/1-7; pl. 2/1; 26/8-9; 29/17; 56/2; 
57/6) sau în căpriori (tabel II/A5/8-9; pl. 27/9; 36/6), în „brăduţ” (tabel II/A6; pl. 
19/10; 20/3; 27/12; 58/3), haşurate oblic spre dreapta (tabel II/A9; pl. 15/14; 
19/5, 8; 20/4, 6, 8; 21/4, 7; 23/1-7, 9-12; 24/1-2, 4, 7; 27/8, 10; 28/1, 15; 35/1-4; 
36/3-5; 37/5, 7, 10; 58/6, 8) sau stânga (tabel II/A10; pl. 19/7; 20/2, 5; 23/7-8; 
24/3; 26/7; 31/12) ori asociate unor benzi diferite, într-un motiv mai complex 
(tabel II/A7; pl. 26/14; 27/2; 28/11, 13; 35/6; 57/4). Uneori haşurul oblic acoperă 
mai multe benzi verticale (tabel II/A8; pl. 24/6; 37/4; 57/1, 7). Într-un singur caz, 
o bandă verticală, haşurată, este asociată pe corpul unui vas cu un decor realizat 
în tehnica Furchenstich (tabel II/G1/19; pl. 11/12). 

Întâlnim şi benzile unghiulare haşurate oblic, ce acoperă urcioare sau 
amfore, fie în forma simplă (tabel II/A14/1-3, 5; pl. 19/9; 22; 37/8), fie 
combinate cu benzi verticale haşurate şi ele (tabel II/A14/4; pl. 28/11, 13; 35/6). 
Un motiv apropiat acestuia îl formează motivele unghiulare formate din incizii 
scurte paralele (tabel II/A15; pl. 31/18; 33/3) marcate, într-o variantă înrudită, 
de o linie pe una dintre laturi (tabel II/A16; pl. 18/9; 29/13). 

Motivul „scheletului de peşte” apare incizat pe câteva fragmente ceramice, 
acoperind zona de sub buza vasului (pl. 8/2), gâtul (tabel II/A17/4; pl. 21/12; 
56/1) şi corpul acestuia (tabel A17/1-3; pl. 15/20-21; 29/7). 

Vasele-borcan au beneficiat de un decor incizat specific - ce pornea 
imediat de sub buză şi continua pe corp până sub diametrul maxim - format din 
motive precum cele în „brăduţ”, în varianta „clasică” (tabel II/A11; pl. 48/5) ori 
marcat de o linie verticală la fiecare schimbare de ritm (tabel II/A12; pl. 6/2; 7/1-
2; 9/6; 15/13, 16; 31/5, 9, 16; 55/7) sau cele sub forma triunghiurilor îngropate 
(tabel II/A3, 13; fig. 55/5-6; pl. 2/2; 19/1-4; 28/8; 31/8, 10; 33/4-5; 53/8; 54/4). 

Incizii haşurate în reţea simple apar izolat, pe un perete de vas (tabel 
II/A10; pl. 24/8). Într-un caz, inciziile în reţea acoperă un decor format din 
şiruri de impresiuni verticale (tabel II/A19; pl. 37/6). Rar apar şi incizii 
orizontale, dispuse paralel sub buza unor vase (tabel II/A2; pl. 14/9; 15/2; 44/2). 
 Decorul incizat îl regăsim şi pe torţile de urcioare. Banda lată a acestor 
torţi au oferit un câmp larg deschis ornamentării. Motivul preferat a fost acela al 
inciziilor dispuse în „V”-uri largi care au atins cu vârfurile lor marginea torţii 
(tabel II/A20; pl. 3; 30/16; 60/6), precum şi cel al benzilor haşurate oblic, în 
reţea, sau în „V”-uri (tabel II/A21; fig. 56/5; pl. 60/7, 9; 61/7). Inciziile apar însă 
şi în grupe de linii lungi verticale (tabel II/A22; pl. 59/1-2), grupe de incizii 
scurte (tabel II/A22/1; A23; pl. 59/2, 5) sau motive haşurate (tabel II/A24; pl. 
60/3). 
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 B. Imprimare (tabel II/B) 
 Decorul imprimat este des întâlnit pe ceramica de la Răchita, dar modul 
în care se grupează se limitează la câteva zone predilecte: pe buză, sub buză, pe 
umăr şi pe toarte, formând şiruri. 
 Frecvente sunt şirurile simple de impresiuni executate direct pe buza 
vasului, pe tipuri dintre cele mai diverse de vase, în două variante, alungite 
(tabel II/B1; fig. 55/6; pl. 3; 6/3-4; 7/1; 8/5-7; 9/1-3, 7-8; 11/9; 13/10; 15/6, 8, 18; 
18/1, 3-4, 8; 30/1; 46/1; 48/3-4; 49/1, 4, 6-7; 53/8; 54/2; 55/4-6; 58/1) şi sub formă 
de alveole realizate cu degetul (tabel II/B2; pl. 18/2; 19/1). Impresiuni dispuse pe 
un singur şir apar şi sub buza vaselor, realizate vertical sau oblic (tabel II/B3; pl. 
1/1; 30/2-3, 7; 31/3; 33/2; 46/4; 54/4, 6; 55/3, 7-8), dar şi pe umăr, ultimele sub 
formă de impresiuni dese şi alungite (tabel II/B8; pl. 1/3; 8/4; 14/4; 17/15; 39/10, 
15; 41/2, 7-8; 42/2-3, 6, 8, 11; 44/7-8; 45/2-3; 48/7; 50/4; 51/1, 6; 54/4; 61/1-2). 
Cazuri izolate sunt acelea al prezenţei a două şiruri de impresiuni alungite (pl. 
33/1) sau impresiuni alungite sub care s-au realizat alte mici impresiuni (pl. 
58/2), ambele pe „manşeta” unor buze. Impresiunile sunt dispuse şi pe două 
şiruri, sub buză (tabel II/B4; pl. 8/3, 9/11; 12/2; 30/5-6, 11; 31/1, 4; 54/2; 58/4) şi 
pe umăr (tabel II/B9; pl. 1/3; 18/7; 30/12-13; 31/6-7; 33/4, 5, 7; 41/6; 50/3; 55/1; 
58/6; 61/4), ori pe trei şiruri, sub buză (tabel II/B5; pl. 30/9; 34/2, 12; 44/5) şi pe 
umăr (tabel II/B10; pl. 34/3, 8, 10; 54/7). 
 Pe corpul vaselor apar şi impresiuni în forma „scheletului de peşte” (tabel 
II/B13; pl. 11/5; 29/7; 30/4; 47/7; 52/7), şiruri verticale (tabel II/B11; pl. 37/6), 
şiruri orizontale realizate cu un instrument de formă patrulateră (tabel II/B12; 
pl. 13/23), mici triunghiuri (tabel II/B14; pl. 14/15) sau circulare, imprimate 
probabil cu un băţ de trestie (tabel II/B15; pl. 46/8). Cu titlu de unicat regăsim şi 
tipuri de impresiuni, date de forma aparte a instrumentului utilizat: alveole 
elipsoidale oblice (tabel II/B16/1; pl. 17/12), impresiuni alungite, pe marginea 
cărora s-a păstrat lutul scos prin alveolare, grupate pe mai multe şiruri 
orizontale şi oblice (tabel II/B16/2; pl. 31/19), impresiuni zimţate pe margine, 
sub formă alungită sau de „clepsidră”, prezente pe acelaşi vas (tabel II/B15-16/4; 
pl. 31/20) şi sub formă de „melcişor”, alungită oblic, imprimată peste un decor 
preexistent (tabel II/B16/5; pl. 51/1). 
 Impresiunile realizate pe interiorul buzei vaselor cu marginea evazată 
sunt dispuse pe un şir (tabel II/B7/2; pl. 8/4, 6; 15/4-5; 44/1; 49/4, 7) sau pe două 
şiruri orizontale (tabel I/B7/1; pl. 9/8). 
 Torţile au beneficiat şi ele de o ornamentică realizată în această tehnică, 
prin impresiuni dispuse pe mai multe şiruri orizontale (tabel II/B17-18; pl. 1/1-
3; 16/8; 30/14; 37/1; 59/3-4; 60/8), într-un caz intercalate între nervuri verticale 
(tabel II/B19; pl. 60/2). În alte cazuri întâlnim impresiuni dispuse pe marginea 
torţilor (tabel II/B20-21, 23; pl. 3; 16/3, 5; 47/12; 48/7; 61/7), asociate cu grupări 
izolate pe corp (pl. 16/3), impresiuni oblice organizate pe trei şiruri verticale 
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(tabel II/B22; pl. 30/10), impresiuni verticale sub formă de paranteze (tabel 
II/B23; pl. 59/6), mici înţepături triunghiulare (tabel II/B20; pl. 10/2), 
impresiuni pe nervurile unor torţi de urcioare (pl. 37/2; 59/7-8; 60/2), potcoave 
în relief (pl. 2/2; 9/5; 30/1; 53/4-5, 8), creste verticale (pl. 53/7) sau reprezentări 
soleiforme antropomorfizate (pl. 53/1-3). Tot aici trebuie să menţionăm şi 
grupul de impresiuni pe trei rânduri orizontale realizat la baza torţii unei căni 
(pl. 4/4). 
 C. Aplicaţii plastice (tabel II/C) 
 Ornamentele în relief cunosc şi ele o diversificare destul de mare, 
acoperind toate părţile vaselor ceramice (tabel II/C). 
 Un decor aplicat tipic vaselor-sac Coţofeni este cel al potcoavelor în relief, 
crestate sau alveolate, ce mărginesc buza exterioară (tabel II/C1; fig. 55/1; pl. 2/2; 
7/2; 9/5; 30/1; 53/4-5, 8). Sub buza unor vase întâlnim şi aplicaţii de diferite 
forme şi dimensiuni, de la mici proeminenţe (pl. 10/7) la proeminenţe puternic 
alungite (tabel II/C4; pl. 33/4; 53/6). Pe marginea buzei unui vas-sac apare o 
proeminenţă puternică (tabel II/C2; pl. 15/11). De asemenea, pe umărul unui 
vas mare a fost aplicat probabil un brâu continuu, de grosime variabilă (tabel 
II/C7; pl. 31/20). Crestele verticale, pe marginea unui castron, apar într-un 
singur caz (pl. 53/7). 
 Aplicaţiile de „boabe de linte” (Linsenkeramik) sunt prezente doar pe 
buza interioară a unui vas, dispuse pe două şiruri orizontale (tabel II/C5; pl. 
46/1). O mică proeminenţă o regăsim şi pe umărul unui vas, însoţind un decor 
în tehnica Furchenstich (tabel II/C8; pl. 45/4). 
 În schimb, în aşezarea de la Răchita s-a descoperit un număr neaşteptat 
de mare de aplicaţii, numite de noi reprezentări soleiforme antropomorfizate. 
Dispunem de şapte piese, din păcate toate fragmentate, astfel încât, în cazul 
celor desprinse de pe suprafaţa vasului, nu putem şti precis poziţia lor iniţială 
(tabel II/C6; fig. 57/1-2; pl. 17/6, 8-9, 11; 53/1-3). Cele conservate mai bine 
indică poziţia oblică a reprezentărilor, cu partea discoidală (al cărui diametru 
diferă) în sus şi prelungirea înclinată spre stânga-jos, întotdeauna întrerupând 
motive realizate în tehnica Furchesntich (pl. 53/1-3). Decorul acestora constă 
din incizii dispuse radial, în unele cazuri, pe marginile discului (pl. 17/6, 8-9; 
53/3). De reţinut faptul că una dintre aplicaţiile discoidale desprinse din 
vechime a fost refolosită, având marginile fin retuşate (pl. 17/9). 
 Un repertoriu bogat de aplicaţii plastice îl aflăm şi pe torţile vaselor mari 
(urcioare şi amfore) (tabel II/C9-11; fig. 56/1-4; pl. 3; 10/2; 37/2; 59; 60/2-3). La 
partea superioară a şapte torţi au fost aplicaţi, pe margini, butoni discoidali, 
diferiţi ca dimensiuni, unii decoraţi cu incizii radiale, scurte. În trei cazuri avem 
câte doi butoni (pl. 3; 59/3-4), iar în patru cazuri câte trei butoni (pl. 59/5, 7-8; 
60/3). La unele exemplare butonii se continuă pe corpul toartei cu nervuri 
proeminente (pl. 59/7-8, 60/3), indiciu care ne permite să includem alte două 
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torţi fragmentare în aceeaşi categorie (pl. 37/2; 60/2). Trei toarte au butonii cu 
apectul unor creste, dar nu par a fi aplicaţi, ci traşi din pasta vasului (pl. 10/2; 
59/1-2), iar un exemplar prezintă o creastă bine profilată, ce corespunde 
marginilor torţii (pl. 59/6). La partea inferioară a unor torţi s-au aplicat doi 
butoni discoidali, incizaţi marginal radial (pl. 30/14), o prelungire în relief de pe 
marginea torţii (pl. 16/5), precum şi un brâu orizontal ce închide la bază trei 
nervuri verticale (pl. 37/2). 
 D. Furchenstich (tabel II/D) 
 Un extrem de generos lot din materialele de la Răchita sunt decorate în 
tehnica împunsăturilor succesive (Furchenstich), rezultând motive diverse care 
au acoperit suprafeţe mari din corpul vaselor. Tehnica, fără a constitui un decor 
în sine, avea rolul de a reţine pasta (de culoare albă, în Transilvania) care 
umplea şănţuleţele în care s-au imprimat, regulat, la mici distanţe, 
împunsăturile. Lăţimea acestora, ca şi forma instrumentului destinat decorului 
diferă, unele având vârful ascuţit şi alungit, altele vârful uşor rotunjit sau în 
formă de frunză de salcie. Dacă pentru vasele de mici dimensiuni instrumentele 
au vârful fin, canalul fiind îngust, pentru vasele mari, în vederea uşurării 
procesului de decorare, se poate constata un instrumentar diferit, în care 
predomină uneltele mai mari, care dădeau naştere unor şănţuleţe mai late. Deci, 
uneltele au fost folosite şi în funcţie de mărimea recipientului decorat. 
 Începând prezentarea repertorului decorativ din partea superioară a 
vaselor, trebuie să remarcăm faptul că gâtul şi buzele exterioare nu au beneficiat 
de o mare atenţie, în privinţa folosirii acestei tehnici. Fragmentele unui vas mare 
sunt singurele decorate direct pe marginea buzei, cu linii oblice (tabel II/D1; pl. 
8/9). Fragmentele unor căni au realizate sub buză motivul „scheletului de peşte” 
(tabel II/D2; pl. 44/6; 46/3; 48/2, 7) sau format doar din linii oblice (tabel II/D3; 
pl. 44/13; 45/1). Metopele de linii orizontale le regăsim atât pe căni (tabel 
II/D5/2; fig. 53; pl. 4/4; 8/1), cât şi sub buza unei străchini (pl. 13/10). Linii 
orizontale paralele (tabel II/D5/1; pl. 15/3; 17/1-2; 45/1; 49/2) şi frize de linii 
alternând cu puncte (tabel II/D4; pl. 46/9) sunt prezente şi ele. Un caz singular îl 
oferă un decor în tehnica Furchenstich sub buza unui vas-borcan, înconjurând o 
potcoavă în relief (tabel II/D5/3; fig. 55/1; pl. 52/5). 

Mult mai prezentă este însă ornamentarea în tehnica împunsăturilor 
succesive pe interiorul buzei vaselor, întotdeauna răsfrânte la exterior, astfel 
încât decorul să fie vizibil. Numitorul comun al decorului îl formează 
triunghiurile cu vârful în jos, având, rar, laturile marcate, asociate la partea 
superioară unor metope de linii orizontale (tabel II/D6; fig. 57/5; pl. 8/7; 46/2; 
49/1, 3, 6), şiruri de impresiuni (tabel II/D7; pl. 8/6; 9/8; 15/4; 44/1; 49/4, 7) sau 
şiruri de „boabe de linte” (tabel II/D8; pl. 46/1); unele fragmente care păstrează 
doar frânturi din decor aparţineau, probabil, tot acestei categorii (pl. 11/9; 
14/24; 15/3). Pe un fragment liniile triunghiurilor se termină cu mici impresiuni  
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 Tabel II. Tipologia repertoriului decorativ de pe vasele ceramice Coţofeni 
de la Răchita-Vârfu Zăpozii 
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oblice (tabel II/D7/6; pl. 49/2). Într-un singur caz, triunghiurile lipsesc din 
repertoriul decorativ, fiind înlocuite cu linii paralele orizontale (tabel II/D9; pl. 
8/4). 
 Cea mai variată gamă ornamentală o întâlnim însă pe corpul vaselor, în 
rândul căreia, asemenea decorului de pe interiorul buzei, rolul central îl joacă 
triunghiurile formate din linii, element specific ceramicii Coţofeni III, care 
generează pe fundul vaselor unor motiv în formă de stea (tabel II/D37; fig. 53; 
54/1a; pl. 4/3). Pot fi urmărite mai multe variante motivistice: triunghiuri cu 
vârfurile îndreptate în jos, uşor spre dreapta (tabel II/D14; fig. 53; 54/1; pl. 4/4; 
11/7, 10; 12/9, 12, 14/8, 12, 18, 31; 17/16; 18/16; 38/2, 4-7; 39/6; 40/1-6, 8-11; 
41/7; 42/13-14; 44/8; 45/2; 46/7; 47/1, 4-5; 50/2-4; 51/4-5; 52/1, 8, 53/2, 5), 
triunghiuri cu vârfurile îndreptate în jos, uşor spre stânga (tabel II/D15; pl. 
12/5), triunghiuri cu vârfurile îndreptate în jos, având liniile marcate la capete 
cu mici impresiuni oblice (tabel II/D17; pl. 4/2-3; 11/14; 12/6, 10; 13/26; 52/5), 
triunghiuri cu vârfurile îndreptate în jos, având toate laturile marcate printr-o 
linie (tabel II/D18; pl. 13/6, 22; 14/30), triunghiuri cu vârfurile îndreptate în sus 
(tabel II/D16; fig. 55/2; pl. 41/6; 51/3). 
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Un tip de decor frecvent întâlnit pe corpul vaselor este şi cel al metopelor 
realizate din grupe de linii orizontale paralele, incluzând o variantă marcată la 
partea superioară de un şir de impresiuni (tabel II/D10-11; fig. 53; 51/1-2; 52/2; 
54/2-4, 6; pl. 4/3-4; 11/11-12, 14; 12/3, 8-10, 12-13; 13/13, 26; 14/4, 10, 15, 19-22, 
29; 17/1, 3, 15; 38/1, 6-7; 39/2, 10, 14, 19; 40/1, 5; 41/2, 4; 42/2, 4-5, 12; 43/5-6; 
44/11; 45/3; 46/14; 47/2, 10; 49/5; 50/2, 4; 51/2, 8-10; 52/1-3; 53/3; 61/1, 3). Pe 
umărul vaselor întâlnim însă şi şiruri simple de linii verticale (tabel II/D12; pl. 
8/5; 45/2), oblice (tabel II/D13; pl. 45/1) sau linii paralele orizontale continue 
care cuprind tot vasul (tabel II/D8; pl. 8/4). 

Motivul „scheletului de peşte” este şi el prezent relativ frecvent pe corpul 
vaselor, fiind executat fie în forma simplă, fie în cea cu mai multe şiruri (tabel 
II/D21; fig. 57/4, 6; pl. 14/2, 14; 39/4; 44/9, 12; 50/1; 51/9-10), o variantă având 
capetele de jos marcate cu mici impresiuni oblice (tabel II/D21/8; fig. 57/6; pl. 
51/9), asemenea triunghiurilor, o alta fiind încadrată de un alt motiv (tabel 
II/D21/10; pl. 43/15).  

Un ornament utilizat cu o anumită frecvenţă este cel al zigzagului, format 
fiind din două sau mai multe linii paralele, în general având capetele 
neîmbinate. Amplitudinea motivului diferă, de la unghiuri ascuţite, la unghiuri 
largi şi chiar uşor vălurite (tabel II/D22; pl. 13/13, 17, 20; 14/13, 23, 28; 38/2-3, 7; 
39/7-9, 18; 40/4; 44/4; 45/1; 46/7, 48/7). În cazul fragmentul ceramic de la pl. 
46/6 credem că putem vorbi, mai degrabă, de un motiv în „căpriori” decât unul 
în zigzag. 

Pe căni şi vase cu corpul globular apare şi motivul „scutului”, cu vârful în 
jos, format din linii paralele care coboară mult spre fundul recipientului, 
încadrând, fie în interior, fie în exterior, grupe de linii verticale (tabel II/D23, pl. 
39/13-14; 45/4-5; 47/8-9; 48/7; 51/2). 

Un motiv specific locuirii de la Coţofeni de la Răchita îl constituie grupele 
formate din 12 linii trasate vertical sau oblic, cu spaţii cruţate între ele (tabel 
II/D20; pl. 41/1-2, 8; 42/6, 8, 11) sau intercalând linii deschise în „V”-uri largi 
(căpriori?) (tabel II/D19; pl. 43/17; 59/5) şi în motivul „scheletului de peşte” 
(tabel II/D21/10; pl. 43/15). 

„Tabla de şah” realizată din împunsături succesive o regăsim pe trei 
fragmente ceramice (tabel II/D26; pl. 12/11; 46/12-13). Posibil inspirat din acest 
motiv este cel al triunghiurilor mici, suprapuse în „tablă de şah”, întâlnite pe 
două fragmente ceramice (tabel II/D25; pl. 46/10, 14). 

Un motiv singular îl formează metopele de linii verticale, de formă 
pătrată, inclus în frize de linii orizontale paralele (tabel II/D27; pl. 46/11). 

Ca variante rare ale tehnicii Furchenstich pe cele succesive realizate cu 
instrumente aparte: pe un fragment ceramic s-a imprimat în pasta moale a 
vasului o formă pătrată, asociată uneia cu vârful ascuţit, rezultând, se pare un 
motiv de triunghiuri cu vârfurile în jos (tabel II/D24/1; pl. 51/7), iar pe un alt 
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fragment împunsăturile, rare, nu sunt în şănţuleţ, ci doar ghidate, uneori, de 
linii marginale, fin incizate (tabel II/D24/2; pl. 43/3). 

Decorul în această tehnică de pe torţile vaselor cunoaşte linii simple 
verticale, ce acoperă întreg corpul (tabel II/D34; pl. 10/4; 13/2; 14/6; 16/4, 7; 
47/11) sau doar o mică porţiune (pl. 45/7) - unele flancate pe margini de mici 
linii oblice (tabel II/D33, pl. 44/14; 47/12; 48/7) -, grupe de linii verticale (tabel 
II/D35; pl. 16/2) şi triunghiuri (tabel II/D36; pl. 16/5), ori motive mai complexe, 
precum cel al „scutului”, cu sau fără spaţiu interior cruţat, însoţit pe margini de 
mici impresiuni (tabel II/D32; fig. 54/2; 53/6; pl. 17/10; 45/6; 60/1). 

Nu lipseşte din aşezarea de la Răchita nici motivul format din cercuri 
concentrice, din păcate întotdeauna păstrat fragmentar, realizat pe vase mari, 
urcioare sau amfore (tabel II/D29; pl. 61/1-5). Tehnica realizării motivului este 
cea a împunsăturilor succesive însă, într-un caz, pentru realizarea cercurilor a 
fost folosită şi tehnica imprimării şnurului fals (tabel II/D29/3 = E1; pl. 61/4). Pe 
baza fragmentelor păstrate, putem bănui că cercurile concentrice formau frize 
pe umărul recipientelor şi nu motive singulare, fiind flancate de şiruri de 
impresiuni sau metope de linii orizontale. 

Un motiv rar întâlnit pe ceramica de tip Coţofeni, prezent şi în acest sit, 
este cel care reproduce o piesă de podoabă din metal, Brillenspirale. Motivul128 
este realizat la baza unei toarte de urcior şi este executat din împunsături 
succesive foarte fine (tabel II/D30) (pl. 61/7). 

Un mic fragment ceramic lasă să se întrevadă o parte dintr-un motiv în 
ghirlandă, realizat în tehnica Furchenstich sub o friză de linii orizontale (tabel 
II/D31; pl. 61/6). 
 E. Şnur fals (tabel II/E) 
 Pe un fragment ceramic, în cadrul unui motiv realizat din cercuri 
concentrice, primele două cercuri interioare sunt realizate în tehnica şnurului 
fals, pe când cele exterioare în tehnica Furchenstich (pl. 61/4). Tehnica 
reprezintă o apariţie inedită, deocamdată unicat la Răchita. Asocierea sa 
împunsăturile succesive nu face decât să confirme faptul că cele două tehnici nu 
reprezentau decât suportul pentru încrustaţie cu pastă albă şi nu un decor în 
sine. 

F. Barbotină (tabel II, F) 
 Această tehnică este întâlnită doar pe două fragmente ceramice, în ambele 
cazuri barbotina fiind stropită fin pe suprafaţa inferioară, de la umăr în jos 
(tabel II/F; pl. 6/2; 28/8). Remarcăm raritatea extremă a acesteia în rândul 
ceramicii Coţofeni de aici. 
 

                                                 
128 Motivul a fost publicat şi discutat, la ROMAN 1976, p. 28, pl. 43/7; ROMAN 1977, p. 
195, pl. 49/16; CIUGUDEAN 2000, p. 36, pl. 141/1; POPA 2010, p. 12, pl. 5/7. 
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 2. Obiecte de lut ars 

 
2.1. Fusaiolă 

 
 Din cercetările întreprinse de către fraţii Berciu provine şi o 
fusaiolă întreagă. Fusaiola are corpul tronconic, cu o teşitură la partea 
superioară, concavă. Suprafaţa piesei este fină (dimensiuni: ø = 4,9 cm; h 
= 1,9 cm) (pl. 83/1). 

În tipologia recent propusă fusaiolelor preistorice, exemplarul 
nostru se încadrează în tipul 5-6d, clasa B, subtipul e129 şi reprezintă un 
tip comun mediului cultural Coţofeni, cu analogii în descoperiri din faza 
a III-a, la Şincai-Cetatea Păgânilor130. 
 

2.2. Piesă de lut cu destinaţie necunoscută 
 
Din săpăturile noastre de la Răchita provine şi un fragment dintr-o 

piesă de lut alungită, cu suprafaţa netezită, ruptă la ambele capete, 
patrulateră în secţiune (pl. 83/5). Funcţionalitatea artefactului este dificil 
de precizat. 
 

3. Unelte de piatră 
Din cadrul locuirii Coţofeni de la Răchita provin şi câteva unelte 

confecţionate din piatră şlefuită sau cioplită. 
 
3.1. Unelte din piatră şlefuită 
 

1. Şlefuitor din piatră de râu, cu suprafaţa activă netezită drept. Context: S 
II/2000 (pl. 62/7). 
2. Frecător din piatră, de formă bitronconică, din cuarţit, cu urme de utilizare (ø 
= 7,5 cm; h = 5 cm). Colecţia K. Haldenwang (1929) (pl. 62/8). 
3. Frecător din piatră, de formă cilindrică, din cuarţit, cu urme de utilizare (ø = 
6,4 cm; h = 5,6 cm). Colecţia K. Haldenwang (1929) (pl. 62/9). 
4. Krummesser (?) realizat din gresie, cu suprafaţa şlefuită fin. Passim (pl. 62/5). 
5. Vârf din gresie cu suprafaţa finisată şi profilul rotund. Passim (pl. 62/4). 

                                                 
129 MAZĂRE 2012, fig. 5, 8. 
130 LAZĂR 1978b, p. 53, pl. XVIII/7-8. 
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6. Fragment de topor din trahit. Piesa, din care se păstrează doar tăişul, este 
ruptă pe mijlocul perforaţiei. Pe suprafaţa sa se observă urme de lustruire şi 
uzură (L = 5,3 cm; l = 4,6 cm; h = 7,3 cm). Săpături D. şi I. Berciu, anul 1948 
(MNUAI, nr. inv. 31) (pl. 85/3). 
7. În registrul de inventar al muzeului din Alba Iulia, la poziţia 32, este 
consemnată o „piatră, cu o latură şlefuită, rocă eruptivă, culoare alburie”. Piesa, 
provenind din cercetările derulate în anul 1948, nu a putut fi găsită. 
8. În cercetările sale, W. Lederhilger a descoperit o unealtă din piatră care, după 
spusele sale, trebuie să fi folosit la ascuţitul uneltelor131. 
9. Acelaşi Lederhilger aminteşte faptul că preotul din Răchita i-a arătat „un 
frumos topor de piatră cu două tăişuri care ar fi fost găsit tot aici găsit”132. 
10. În anul 1957, David Zaharia dona muzeului din Alba Iulia un topor de piatră 
de pe Vârfu Zăpozii. Toporul era întreg, perforat pe mijloc (dimensiuni: 
lungime = 13,7; lăţime = 7; înălţime = 5,5 cm) (MNUAI, nr. inv. 4529). Nu am 
reuşit să identificăm piesa. 
 
 Cu toate că numărul artefactelor din piatră şlefuită nu este mare, se 
remarcă diversitatea lor funcţională. 

 
3.2. Utilaj litic cioplit 
 

1. Aşchie de cuarţit. Context: S II/2000 (pl. 62/1). 
2. Gratoar (?) din silex maroniu. Context: S II/2000 (pl. 62/2). 
3. Unealtă (?) din silex de culoare vişinie. Context: S II/2000 (pl. 62/3). 
4. Unealtă lucrată din cuarţit, cu profil trapezoidal. Context: S IV/2000 (pl. 
62/6). 
5. Din fosta colecţie I. Raica achiziţionată de muzeul din Alba Iulia provenea şi o 
piesă litică cioplită. Piesa nu a fost găsită, dar în registrul de inventar, la nr. 30 
este înregistrat: „Silex – fragment neregulat, desfăcut din nucleu”. De asemenea, 
acelaşi registru consemnează, din săpăturile întreprinse în anul 1948, două 
nuclee de silex, unul de culoare roşcată, celălalt de culoară brună. 
6. W. Lederhilger descoperea o bucată dintr-un „amnar”133. 
 

Utilajul litic cioplit este extrem de sărăcăcios. În afara câtorva mici 
posibile unelte din silex, şi a nucleelor (de culoare brună şi roşcată) găsite 
în săpăturile din anul 1948, restul rocii folosite este cuarţitul. Din 
săpăturile noastre provin doi bulgări de cuarţit şi mai multe resturi de 

                                                 
131 LEDERHILGER 1911, p. 32. 
132 LEDERHILGER 1911, p. 32. 
133 LEDERHILGER 1911, p. 32. 
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prelucrare, culese probabil din zonă şi aduse în aşezare. Prin urmare, cel 
puţin din punct de vedere al accesului la materiile prime silicioase, 
comunitatea Coţofeni de la Răchita era destul de izolată. Poate, pentru 
nevoile curente cuarţitul era considerat suficient de bun. 

 
4. Unelte de os 
Atât studierea directă a colecţiilor formate cu materiale de la 

Răchita, cât şi observaţiile din timpul săpăturilor noastre ne permit să 
formulăm constatarea că lipsesc cu desăvârşire uneltele lucrate din os şi 
corn. Acest fapt noi îl punem pe seama solului de pădure extrem de acid, 
care a grăbit măcinarea în timp a întregului material osteologic. Singurele 
fragmente, minuscule, de oase descoperite de noi, proveneau direct de pe 
stâncă. 

Totuşi, în colecţiile Karl Haldenwang şi Ion Raica, Constantin 
Daicoviciu semnala şi existenţa unor artefacte lucrate din os provenite 
din aşezarea Coţofeni de la Răchita134. 

 
5. Plastica 

 
 5.1. Reprezentări soleiforme antropomorfizate 
 Plastica de pe vasele ceramice Coţofeni este documentată în modul 
cel mai elocvent în bogatul lot de materiale de la Răchita. 
 

1. Aplicaţie desprinsă de pe corpul unui vas, de formă alungită, rotunjită 
la partea superioară, decorată pe margini cu crestături dispuse radial. Context: S 
II/2000 (pl. 17/6). 

2. „Aplicaţie” în relief, trasă organic din pasta vasului, de formă circulară, 
decorată pe margini cu crestături dispuse radial; la partea inferioară crestăturile 
sunt înlocuite cu două linii orizontale executate în tehnica împunsăturilor 
succesive. De jur-împrejur se distinge un alt rând de crestături similare. 
Context: S II/2000 (pl. 17/8). 

3. Aplicaţie plastică sub forma unui disc, cu diametrul de 3,1 cm, decorat 
pe margini cu crestături dispuse radial. Context: S II/2000 (pl. 17/9). După 
desprinderea de pe vas, piesa a fost reutilizată, marginile fiind rotunjite. 

4. Aplicaţie plastică de formă alungită decorată pe o margine cu incizii 
oblice. Context: S II/2000 (pl. 17/11). 

                                                 
134 DAICOVICIU 1941, p. 310. 
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5. Aplicaţie plastică, sub forma unui disc din care porneşte oblic spre 
stânga o prelungire, păstrată fragmentar, pe care s-au incizat linii oblice. 
Deasupra şi la stânga aplicaţiei se observă crestături oblice dispersate neregulat; 
sub aplicaţie s-au realizat linii orizontale, frânte oblic spre stânga, executate în 
tehnica Furchenstich. Cercetări K. Haldenwang (pl. 53/1). 

6. Reprezentare plastică formată dintr-un disc continuat oblic, spre 
stânga, cu o prelungire, păstrată parţial, aplicată pe umărul unui urcior sau 
amforă; pe prelungire s-au realizat incizii verticale. Deasupra aplicaţiei, spre 
stânga, se observă un triunghi format din linii verticale aflat sub o linie 
orizontală, toate executate în tehnica Furchenstich. Săpături Dumitru şi Ion 
Berciu (pl. 53/2). 

7. Aplicaţie formată dintr-un disc, din care porneşte oblic, spre stânga, o 
prelungire păstrată parţial, ce întrerupe frizele ornamentale realizate în tehnica 
Furchenstich; discul este decorat cu mici incizii dispuse radial, iar prelungirea cu 
crestături verticale. Cercetări K. Haldenwang (pl. 53/3). 

 
5.2. Statuetă (antropomorfă ?) 
Din vechile colecţii cu materiale Coţofeni descoperite în aşezarea de 

pe Vârfu Zăpozii provine şi un fragment ce aparţine, cel mai probabil, 
unei statuete antropomorfe. Piesa, de formă cilindrică, prezintă o talpă 
plată, partea superioară fiind ruptă. Piesa a fost decorată cu un şir de 
metope realizate din linii orizontale paralele executate în tehnica 
Furchenstich (pl. 83/6). De la Răchita, însă dintr-un alt punct provine o 
statuetă antropomorfă din lut, însă dacă aceasta a fost cea inclusă în 
repertoriul plasticii Coţofeni135 apartenenţa sa la mediul cultural Petreşti 
a fost deja argumentată136. 

 
6. Obiecte de metal 
În manuscrisul ce conţine repertoriul arheologic al zonei Sebeş, 

întocmit de Ion Raica, acesta semnalează la Răchita, pe Vârfu Zăpozii, o 
„verighetă de bronz”. Lipsesc alte date despre bănuita de noi piesă de 
cupru (?), păstrată conform aceloraşi notiţe, în muzeul din Alba Iulia137. 
Din păcate, aici nu apare consemnată şi nici nu a putut fi identificată în 
alt mod. Dat fiind faptul că cel puţin în privinţa informaţiilor privind 
preistoria Răchitei, datele oferite de Raica, după ce au fost verificate de 

                                                 
135 CIUGUDEAN 2000, p. 39.  
136 POPA 2001, p. 60-68, fig. 1/1; POPA 2004, p. 130 şi nota 116. 
137 RAICA 1966, fişa Răchita, poz. 1. 
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noi, s-au dovedit a fi corecte, tindem că credem că piesa de metal a 
existat, cu toate că soarta ei nu o mai cunoaştem. 

 
Încadrarea cronologică 

 Lotul mare de materiale avut la dispoziţie a permis observaţii şi 
concluzii, credem noi, edificatoare în privinţa datării locuirii de pe Vârfu 
Zăpozii. Factura vaselor, formele şi decorul ceramicii pledează pentru o 
datare a întregului sit în faza Coţofeni III, cu observaţia întărită prin 
dicuţiile rezervate la finalul lucrării, că locuirea nu depăşeşte în timp 
etapa IIIb, în sistemul de periodizare utilizat de noi. 
 

SĂSCIORI-Izvoru Popii 
 
Staţiunea preistorică de la Izvoru Popii este semnalată în literatura 

de specialitate prin cercetările de teren ale lui Mihai Blăjan şi I. Dreghiciu 
din anul 1980. Cei doi amintesc însă doar locuirea Petreşti, despre care 
afirmau că este înconjurată de un val cu şanţ138. Lipsa semnalării altor 
materiale arheologice, care abundă în locuirea de pe terasa din care 
porneşte limba de pământ ce înaintează către râul Sebeş, ne face să 
credem că aceştia nu au verificat şi locul aflat imediat spre est, ci doar 
locuirea petreşteană. 

Punctul cu vestigii aparţinând culturii Coţofeni şi Bronzului 
timpuriu a fost identificat de către Ovidiu Ghenescu în anul 2006.  

 
Aşezarea 

  
Situl se află aşezat pe malul drept al râului Sebeş, la nord-est de 

vatra Sebeşelului, la extremitatea unei pătrunderi adânci înspre nord a 
hotarului localităţii Săsciori. Locuirea Coţofeni a fost identificată pe a 
doua terasare pentru agricultură, în partea nordică a parcelei, în al cărei 
capăt se află un stâlp pentru curent din beton. Arăturile anuale distrug în 
mod repetat partea superioară a depunerilor, dovadă fiind atât 
numeroasele materiale apărute în arătură, cât mai ales prezenţa unor 
fragmente din aceleaşi vase. 

Deasupra se află alte haturi folosite şi azi pentru diferite culturi. 
Privit în ansamblul său, locul face parte din piciorul avansat al unui deal 
                                                 
138 REPARHALBA 1995, p. 165, poz. 160/1. 
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care coboară spre apus, râul Sebeş fiind obligat să îşi sape un cot larg, spre 
dreapta, pentru a-şi urma cursul apoi, spre nord, pe la poalele sale. Din 
terasa cu descoperiri Coţofeni şi de epoca bronzului porneşte către malul 
râului o limbă de pământ care barează practic lunca în aval, pe o lungime 
de 50 m, înainte de cotirea râului Sebeş către răsărit. Aici au fost 
identificate urmele de locuire de tip Petreşti. 

După cum o arată şi toponimul, sursa de apă cea mai apropiată este 
un izvor, iar spre vest, la mică distanţă, curge râul Sebeş. 

 
Coordonate GPS: latitudine - 45°53’34’’,33, longitudine - 23°34’02’’,70. 

Altitudine: 305 m. 
 
Cultura materială 
 
Arăturile în locul cu vestigii Coţofeni şi din perioada timpurie a 

epocii bronzului au fost verificate anual în ultimii ani de către Ovidiu 
Ghenescu, împreună cu elevi ai şcolii din Sebeşel. Astfel, s-a format un lot 
bogat de materiale care vor sta, de altminteri, la baza discutării culturii 
materiale Coţofeni din acest punct. 

 
1. Vasele ceramice 
 
1.1. Formele 
 
A. Urcioare / amfore 

 Câteva fragmente ceramice din pereţii unor vase (pl. 75/8-11; 76/5, 7, 14-
15; 77/2, 5) şi torţi (pl. 74/11; 75/5) aparţin unor urcioare sau amfore. 
 B. Vase-borcan 
 Dispunem de mai multe fragmente din partea superioară, cu buza arcuită 
mai mult sau mai puţin spre exterior (pl. 74/1-4, 5, 7; 76/10, 13) şi din pereţi (pl. 
76/1-4, 6, 8, 11-12; 77/1, 3-4, 6-15). 
 C. Căni 

Cănile sunt reprezentate prin variante diferite. Avem fragmente dintr-o 
buză oblică (pl. 73/2), dintr-un umăr bogat decorat (pl. 74/8) şi din perete, cu 
urma torţii (pl. 76/9), precum şi o toartă, uşor supraînălţată (pl. 75/4). 
 D. Ceşti 
 Pe lângă o ceaşcă tipică, cu corpul rotund şi toarta supraînălţată (pl. 73/1), 
menţionăm şi trei torţi similare, în panglică (pl. 75/1-3). 
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E. Vase de provizii 

 În această categorie credem că putem include buza unui vas modelată cu 
trei proeminenţe vălurite, ce aparţine unui recipient cu deschiderea mare (pl. 
74/13). 
 F. Castroane 
 Întâlnim fragmente din castroane calotiforme, cu cantul tăiat drept (pl. 
73/5) sau tronconice (pl. 74/6). 
 G. Alte forme 
 Câteva fragmente ceramice aparţin unor vase cu umărul bombat, 
specifice olăriei Coţofeni, dar fără posibilitatea de a stabili precis tipul din care 
provin (pl. 73/3-4). 
 
 1.2. Ornamentarea 
 
 A. Incizare 
 Inciziile formează motive diverse, ce acoperă părţi însemnate din corpul 
vaselor. Le regăsim sub formă de „brăduţ” (pl. 74/1; 76/13; 77/12), „schelet de 
peşte” (pl. 74/5-6), triunghiuri îngropate (pl. 74/8; 76/6; 77/9-10), benzi verticale 
sau orizontale haşurate oblic (pl. 76/5-6, 14) ori în reţea (pl. 76/15; 77/2, 5). Pe 
un fragment inciziile verticale marchează ductul unui decor crestat (pl. 74/9). Pe 
torţi, inciziile apar ca linii oblice dispuse pe margini (pl. 75/1, 3-4). În alte cazuri 
motivul nu mai poate fi reconstituit (pl. 74/2-4; 76/1-4, 8-12; 77/1, 3-4, 6-8, 11, 
13-15). 
 B. Impresiune 
 Impresiunile, uneori sub formă de crestături, le regăsim pe buza vaselor 
(pl. 73/1, 5; 74/1, 3-7, 12; 76/10, 13). Alteori ocupă umărul vaselor, sub forma 
unui şir orizontal (pl. 73/1, 3) sau mai multe şiruri (pl. 75/8, 11) ori de şiruri 
verticale, distanţate (pl. 75/9). În două cazuri, din impresiuni oblice s-au format 
motive unghiulare, dispuse în „V” (pl. 74/9; 75/10). Sub buza unui vas întâlnim 
mai multe şiruri orizontale de impresiuni, realizate însă în moduri diferite, 
triunghiulare sau dreptunghiulare (pl. 74/13). 
 C. Tehnica Furchenstich 
 Cu ajutorul împunsăturilor succesive au fost realizate motive variate, de la 
triunghiuri cu vârful în jos (pl. 73/2; 75/5), la „scuturi” (pl. 73/3) sau alte motive 
greu de reconstituit (pl. 73/4, 6-8). 
 D. Aplicaţii plastice 
 Sub buza unor vase-borcan au fost aplicate fie „potcoave” (pl. 74/4), fie o 
proeminenţă alveolată (pl. 74/1). Pe umărul unor recipiente întâlnim şi aplicaţii 
de „boabe de linte”, dispuse pe un şir orizontal (pl. 73/3; 74/8). 
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E. Barbotină 

 Apare pe două fragmente ceramice, fiind trasă vertical cu degetele pe 
partea inferioară a vasului (pl. 74/10) sau stropită (pl. 75/7). 
 
 2. Fusaiolă 
 Din acest loc provine şi un fragment dintr-o fusaiolă lucrată dintr-
un perete de vas. 
 

1. Fusaiolă confecţionată din peretele unui vas, fără decor, uşor curbat (i: 
cenuşiu; e: cafeniu; n; s). Piesa a fost decupată, apoi rotunjită sumar pe margini, 
la un diametru de 5,5-6 cm, iar în zona centrală s-a practicat o perforaţie cu 
diametrul de 6-7 mm (pl. 83/3). 
 
 3. Rotiţă de cărucior 

Din cercetările de suprafaţă s-a recuperat şi o rotiţă de cărucior. 
Factura piesei ne permite să o includem în rândul celor aparţinând 
culturii Coţofeni. 

 
1. Rotiţă de cărucior miniatural, cu exteriorul uşor convex, îngroşat în 

zona perforaţiei centrale (pl. 83/2).  
 

Încadrarea cronologică 
  

Fragmentele de vase ceramice descoperite la Izvoru Popii provin 
din forme pe care s-au executat motive specifice fazei Coţofeni III. 
Amintim aici cănile şi ceştile cu toarta supraînălţată şi utilizarea 
decorului în tehnica Furchenstich. 

 
SĂSCIORI-Vârfu Mâglii 

 
 Locuirea aparţinând culturii Coţofeni este semnaltă de relativ puţin 
timp. Cert este că lui Ion Raica nu îi era cunoscută, întrucât nu a cuprins-
o în repertoriul său. Prima menţiune a sitului apare într-o notă a Zoiei 
Kalmar-Maxim din anul 1988, care informa asupra unui lot format din 
26 fragmente descoperite la „Săscior […] Vîrful Mîgli”, intrat în colecţiile 
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muzeului din Cluj. Despre condiţiile descoperirii şi descoperitor nu se 
ştia nimic139. 
 Ulterior, în anii ’90 ai secolului trecut (înainte de 1996), pe Vârfu 
Mâglii s-a săpat baza unui adăpost pastoral, prilej cu care au fost 
descoperite mai multe materiale ceramice donate muzeului din Sebeş. 
Din acest lot provine o cană semnalată de către Horia Ciugudean în anul 
1996140. În 2002 cana a fost publicată, însoţită de un mic fragment 
ceramic, într-un context dorit a fi reprezentativ pentru începutul epocii 
bronzului în zona Sebeşului141. Un alt lot de materiale a fost donat 
muzeului din Sebeş din cercetările de teren ale lui Vasile Mihu (Sebeşel) 
din cursul anilor 1998 şi 2005. 
 Din punct de vedere administrativ vârful dealului, prin urmare şi 
situl Coţofeni, este împărţit de o linie orientată SE-NV, între localităţile 
Săsciori şi Răhău. Peste vârf trecea în vechime şi fosta graniţă între 
scaunul Sebeşului şi comitatul Albei142. Dat fiind însă faptul că locul a 
intrat deja în literatură în dreptul localităţii Săsciori, de care se şi leagă, de 
altfel, ca punct de reper, îl vom consemna şi noi ca atare. 

O problemă aparte o constituie, pe de altă parte, toponimul utilizat 
în literatura de specialitate pentru localizarea sitului. Dacă Zoia Kalmar-
Maxim consemna forma Vîrful Mîgli, preluată şi de către Horia 
Ciugudean, pe bileţelul ce însoţea materialele din muzeul sebeşan noi am 
întâlnit topicul Vârfu Măglii şi, prin urmare, aşa l-am şi consemnat la 
momentul publicării. Lotul de materiale predate în anul 2006 este însoţit 
şi el de un bileţel scris de descoperitor, pe care stă scris „Vîrful Mînglii”. 
Iată, deci, variaţii diferite în exprimare ale aceluiaşi toponim143. Localnicii 

                                                 
139 KALMAR-MAXIM 1987-1988, p. 469, 473 (Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei 
Cluj-Napoca - nr. inv. P. 88043-69). 
140 CIUGUDEAN 1996, p. 80. 
141 POPA 2001-2002, p. 82, pl. I/1; VI/4. 
142 Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, B IX 715, f. 202. 
143 Originea toponimului trebuie căutată în limba maghiară: mágla („stivă”), în acest caz, 
credem că nu greşim, cu sensul de „morman”, „movilă”. Toponimul este vechi, iar 
vârful dealului pe care îl desemna reprezenta un punct de reper important pentru 
localnicii satelor din zonă, din moment ce acesta apare consemnat de austrieci în veacul 
al XVIII-lea, pe una dintre hărţile iosefine, sub forma Moglie, ca vârf al Dealului Cacovei 
(Kakover anhöhe) (cf. Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, B IX 715, f. 202). Pe o 
hartă din anul 1911, toponimul apare consemnat ca Vrf. Moglui (SCHMIDT 1911, p. 39, 
fig. 8). 
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folosesc însă cel mai adesea topicul de Vârfu Mâglii144, de care vom uzita 
şi noi în lucrare. 
 
 Aşezarea 
  

Dealul al cărui vârf proeminent a fost locuit în preistorie face parte 
din culmea prelungă ce încinge spre nord-est, ca o centură, bazinul 
hidrografic al râului Sebeş. Vârfu Mâglii străjuieşte ca un turn natural, de 
pe cumpăna de ape pe care se află, întreg hotarul comunei Săsciori. 
Accesul spre vârf se poate face din direcţii diferite: direct, urcând pantele 
dinspre Valea Sebeşului, din vatra Săscioriului, de pe cumpăna de ape de 
la Lăcuţ, după ce am trecut prin satul Dumbrava sau dinspre Răhău, de 
pe cealaltă parte a versantului. 
 Locuirea Coţofeni cuprinde doar vârful ascuţit, proeminent, al 
culmii care, după un parcurs aproximativ est-vest, în acest punct coteşte 
brusc către nord-vest. Platoul superior este foarte restrâns ca spaţiu, 
având, mai degrabă aspectul unui mamelon. Spaţiul şi aşa redus este 
ocupat şi de o movilă de hotar din pământ care delimita, încă din Evul 
Mediu, comitatul Alba de scaunul Sebeş. Astăzi, o cercetare este 
îngreunată de vegetaţia spontană extrem de abundentă care a năpădit mai 
mult de jumătate din partea superioară a vârfului. 
 Cea mai apropiată şi lesnicioasă sursă de apă am identificat-o la cca. 
1,5 km spre est, sub şaua de legătură cu Pojera, spre satul Răhău, acolo 
unde de altfel se află şi o locuire Coţofeni III. 
 
 Coordonate GPS: latitudine - 45°53’28’’,46, longitudine - 23°35’31’’,33. 
Altitudine: 552 m. 
 
 Structuri de habitat 
  

În lipsa unor săpături sistematice ne mulţumim cu câteva constatări 
pe marginea unui lot de materiale descoperit în anul 2006. Alături de 
ceramică Coţofeni, în „săpăturile” întreprinse în acel an pe micul platou 
superior au fost descoperite mai multe bucăţi de chirpici, de diferite 
dimensiuni, degresate cu nisip, pietricele şi materii organice. Acestea 

                                                 
144 Toponim consemnat ca atare şi în lucrările de geografie recente (COSTEA 2005, p. 
109). 
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proveneau, clar, dintr-o structură de locuire ai cărei pereţi au fost ridicaţi 
dintr-un schelet de lemn, cu împletituri de nuiele, lipiţi pe ambele feţe. 
 Cele mai multe bucăţi de lipitură au imprimate pe ele nuielele 
împletite orizontal în jurul parilor înfipţi vertical. Modul de amprentare a 
lor permite reconstituirea atât a diametrului nuielelor, care pornea de la 
0,6 cm şi putea ajunge la cca. 1,5 cm, cât şi modalitatea în care alternau şi 
se intersectau. Ca o regulă, constatăm faptul că nuielele erau lipite între 
ele sau foarte apropiate, astfel încât lipitura a putut amprenta cel mult 
jumătate din diametrul lemnelor folosite la schelet (pl. 72/1-5). Într-un 
singur caz (pl. 72/3) bucata de chirpici are imprimată pe ea urma unui 
par vertical, cu diametrul de 2 cm, cu care se intersecta o nuia oblică, 
subţire, de doar 0,8 cm în diametru. 
 Toate fragmentele de lipitură au ars cu prilejul unui incendiu, 
împreună cu întreg scheletul lemnos al construcţiei; unele dintre ele 
poartă chiar uşoare urme de ardere secundară. După această trecere prin 
foc au primit o consistenţă similară ceramicii grosiere, de culoare 
cărămizie. Grosimea stratului de lut aplicat peste scheletul lemnos variază 
între 1-2,5 cm. 
 Cum întreg lotul amintit - implicit şi chirpiciul - provine dintr-o 
săpătură întâmplătoare putem bănui că acesta aparţinea unei singure 
construcţii, cel mai probabil o locuinţă, care a fost ridicată pe vârful 
înălţimii. Inventarul ceramic asociat plasează structura în faza Coţofeni 
III. 
 

Cultura materială 
 
1. Vasele ceramice 
Loturile supuse analizei provin din descoperiri fortuite şi cercetări 

de suprafaţă de specialitate. Toate acestea indică omogenitatea facturii 
ceramicii şi a decorului. Formele ce pot fi reconstituite sunt puţine; la fel 
şi motivele ornamentale. O cană mare, cu corpul globular aplatizat (fig. 
59/1 = pl. 65/16) indică o altă tradiţie a olăritului, străină de cea generală 
a sitului. 

 
1.1. Formele 
 
Tipul I. Urcioare (tabel III, tipul I) 
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Un fragment dintr-o toartă în bandă lată aparţine unui urcior (pl. 68/13); 
alte fragmente ceramice decorate cu benzi verticale haşurate sunt nesigure (pl. 
66/1-7; 71/6, 8, 13) şi pot aparţine fie unor urcioare, fie unor amfore. 

Tipul II. Vase-borcan (tabel III, tipul II) 
Vasele-borcan sunt cel mai bine reprezentate în această locuire (pl. 64/2-

3; 67/5; 69; 70/1-10, 12-21; 71/1-5, 7, 9-12). Cu toată starea de fragmentare a 
ceramicii, puţine descoperiri sugerând forma vasului, decorul specific ne ajută 
să le încadrăm în acest tip. Recipientele au buza înclinată, mai mult sau mai 
puţin, spre exterior. Pe buză, în unele cazuri, au fost aplicate „potcoave” în relief 
(pl. 70/18-21). Corpul lor, cu pântecul bombat (pl. 64/2) sau slab reliefat (pl. 
64/3), a fost ornamentat cu incizii dispuse în triunghiuri îngropate, „brăduţ” şi 
benzi verticale haşurate, care coborau până la nivelul diametrului maxim. De 
aici în jos corpul este neornamentat, arareori fiind aplicată o barbotină (pl. 
64/3). 

Tipul III. Castroane (tabel III, tipul III) 
Atrag atenţia, în primul rând, fragmentele aparţinând unui castron cu 

Trichterrand şi torţi prinse de umăr şi gât, cu corpul având diametrul mai redus 
decât cel al buzei (pl. 64/1). Ne mărginim aici să remarcăm doar raritatea acestei 
forme în mediul Coţofeni. Castronul cu corpul calotiform este ilustrat printr-un 
fragment cu buza răsfrântă, îngroşată în unghi de 900 şi teşită oblic la interior 
(pl. 66/19). Un alt tip este reprezentat de un fragment din gura unui vas puternic 
înclinată spre exterior şi cu buza teşită oblic la interior (pl. 66/13). Alte 
fragmente provin din zona umărului, dar nu putem preciza forma vasului (pl. 
67/4, 8). 

Tipul IV. Vase de bucătărie (tabel III, tipul IV) 
Acest tip de vas este ilustrat cert doar prin câteva fragmente din buză, 

îngroşată la exterior printr-o pseudomanşetă (pl. 67/7; 79/11). 
Tipul V. Căni (tabel III, tipul V) 
Cu o singură excepţie, o cană întregibilă, pentru definirea acestei forme 

avem la dispoziţie fragmente, ce provin dintr-un exemplar cu buza arcuită la 
exterior (pl. 68/1) ori oblică (pl. 68/4), din corpul bombat (pl. 67/11; 68/9) sau 
din torţi (pl. 68/8). Unei căni credem că îi aparţinea şi peretele cu urma torţii 
înconjurată de un decor în „schelet de peşte” (pl. 68/12). Din cana întregibilă se 
păstrează partea inferioară, cu corpul de formă globulară-aplatizată, în partea de 
sus, lipsă, existând, cel mai probabil, un gât puţin prelung din care pornea 
toarta. La baza gâtului se desfăşura un şir (sau mai multe ?) de boabe de linte, de 
mărime mijlocie (o parte din ele păstrate, altele căzute), sub care s-au realizat, 
prin incizii fine, triunghiuri haşurate oblic, dispuse cu vârful în jos, ce se 
înlănţuie pe întreg umărul. Pereţii vasului sunt subţiri, de culoare negru-gălbui, 
şi lustruiţi (pl. 65/16). Probabil unei căni similare îi aparţine şi fragmentul 
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decorat cu pastile gen „boabe de linte” (pl. 66/10), ce aminteşte de ornamentica 
vasului anterior. 
  

Tabel III. Tipologia vaselor ceramice Coţofeni de la Săsciori-Vârfu Mâglii 
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Alte forme (tabel III) 
 Restul fragmentelor, fiind prea mici sau nesugestive pentru a stabili 
apartenenţa lor certă la o formă, nu ne permit, decât în puţine cazuri, să 
definim, cu probabilitate, alte tipuri ceramice. Câteva dintre acestea, mai cu 
seamă dintre cele decorate în tehnica Furchenstich, cu pereţii curbaţi, pot 
aparţine unor ceşti, care paradoxal, nu sunt prezente prin niciun exemplar cert. 
Doar două tortiţe amintesc de nelipsitele ceşti (pl. 67/12; 68/11). Însă, unele 
fragmente pot aparţine şi unor căni, cum la fel de bine pot să facă parte din alte 
vase cu corpul globular sau rotunjit. Remarcăm prezenţa vaselor cu buza 
puternic răsfrântă, decorată bogat pe interior, pe care ne ferim să le încadrăm 
tipologic (pl. 65/6, 9, 12; 67/1-2).  
 

1.2. Ornamentarea 
 Cu toată fragmentarea materialul se poate observa diversitatea 
elementelor decorative prezente pe vasele ceramice, unele ilustrând motive 
singulare în locuirile Coţofeni din zonă. Tehnicile folosite sunt: incizile, 
impresiunile, aplicaţiile plastice, împunsăturile succesive şi barbotina (tabel IV). 

A. Incizare (tabel IV/A) 
 Cele mai multe fragmente ceramice beneficiază de ornamente realizate în 
această tehnică. 
 Inciziile pornesc de sub buza vaselor, acoperind tot gâtul, formând benzi 
verticale, haşurate (tabel IV/A1; pl. 64/2) sau decorează doar zona de sub buză, 
prin linii întretăiate oblic (tabel pl. 68/8) ori simple, oblice (pl. 68/4). Pe corpul 
vaselor formează, adesea, benzi verticale haşurate în reţea (tabel IV/A4; pl. 66/3; 
70/3), în „căpriori” (tabel IV/A5; pl. 70/8) şi oblic (tabel IV/A6-7; pl. 66/2, 4-7; 
71/6, 8, 13). Pe vasele-borcan regăsim cu predilecţie linii dispuse în triunghiuri 
îngropate (tabel IV/A11; pl. 64/3; 70/18-21; 71/12), „brăduţ” (tabel IV/A9; pl. 
69/3-5, 8, 14, 18-20; 70/6, 12-13) sau combinate (tabel IV/A10; pl. 70/10). 
Câteva fragmente sunt incizate cu „scăriţe” (tabel IV/A12; pl. 66/1; 67/13) şi 
„schelet de peşte” (tabel IV/13; pl. 68/12). Într-un singur caz prin incizii fine s-a 
realizat un şir de triunghiuri cu vârful în jos, haşurate oblic, dispus pe umărul 
unei căni (tabel IV/A14; pl. 65/16). Pe torţi întâlnim motivul benzilor verticale 
haşurate oblic (tabel IV/A15; pl. 68/13). 
 B. Imprimare (tabel IV/B) 

Decorul imprimat ocupă buza şi partea superioară a vaselor. Pe buză 
impresiunile se confundă cu crestăturile, fiind realizate în mod regulat, dispuse 
fie vertical, fie oblic (tabel IV/B1; pl. 65/6, 9, 12; 67/1, 5; 70/14-21). Sub buză 
impresiunile sunt, în general, de dimensiuni mai mari, dispuse în acelaşi mod 
(tabel IV/B2; pl. 67/2-3, 10; 68/3, 5) sau pe două rânduri (pl. 66/13). 

Impresiunile de pe umărul vaselor sunt aranjate pe şiruri orizontale, pe 
un singur rând (tabel IV/B3; pl. 64/1; 66/15; 67/4, 8) sau pe mai multe rânduri 
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(tabel IV/B5; pl. 66/14, 17-18). Alteori, impresiunile coboară prin şiruri verticale 
(tabel IV/B5-1; pl. 66/8) sau oblice (tabel IV/B5-2; pl. 66/16); într-un caz mai 
multe alveole mari decorează o proeminenţă alungită (pl. 66/9). În alte cazuri 
observăm impresiuni realizate cu partea activă neregulată şi lăţită (tabel IV/B6; 
pl. 66/19) sau ordonate pe şiruri orizontale, cu zimţi pe o parte a impresiunii 
(tabel IV/B7; pl. 66/11-12). 
 C. Aplicaţii plastice (tabel IV/C) 
 Relativ bine reprezentate sunt aplicaţiile sub formă de „potcoavă”, pe 
buza vaselor (tabel IV/C1; pl. 70/18-21), urmate de „boabele de linte” izolate sau 
dispuse pe şiruri orizontale (tabel IV/C2, pl. 65/16; 66/10; 67/13; 70/9) şi, într-
un caz, o proeminenţă alungită, decorată cu mai multe alveole (tabel IV/C3; pl. 
66/9). 

D. Tehnica Furchenstich (tabel IV/D) 
 Tehnica împunsăturilor succesive a fost utilizată în cazul unor vase de 
dimensiuni mici şi medii, formând ornamente care se reduc la motivul de bază, 
triunghiul cu vârfurile în jos (tabel IV/D5; pl. 65/2, 4-5, 10, 14; 67/9, 11; 68/7), 
alături de care mai regăsim şiruri orizontale (tabel IV/D4; pl. 65/7, 15), într-un 
caz asociate cu şiruri verticale (tabel IV/D6; pl. 68/6), „schelet de peşte” (tabel 
IV/D8; pl. 65/1) şi o combinaţie de şiruri oblice şi verticale (tabel IV/D7; pl. 
68/9). 
 Şiruri de linii în tehnica Furchenstich regăsim şi sub buza unor vase (tabel 
IV/D1; pl. 65/9, 12). Pe interiorul unor buze evazate s-au realizat câte un şir sau 
două şiruri orizontale (tabel IV/D3, pl. 65/3; 67/2), precum şi triunghiuri 
înlănţuite, flancate spre buză de şiruri de impresiuni (tabel IV/D2, pl. 65/6, 9, 
12; 66/19; 67/1). Într-un singur caz, tehnica împunsăturilor succesive apare şi pe 
un fragment de toartă de ceaşcă (tabel IV/D9; pl. 68/11). 
 E. Barbotină (tabel IV/E) 
 Este întâlnită pe un singur vas, fiind organizată sub formă de linii 
orizontale (tabel IV/E; pl. 64/3). 
 
 Încadrarea cronologică 

Pe baza formelor şi a elementelor decorative ce le însoţesc, 
încadrăm locuirea Coţofeni de la Săsciori-Vârfu Mâglii în faza a III-a. Cu 
nuanţări şi o analiză a materialelor ce susţin acest punct de vedere vom 
reveni în capitolul următor. 
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Tabel IV. Tipologia repertoriului decorativ de pe vasele ceramice Coţofeni de la 
Săsciori-Vârfu Mâglii 
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DUMBRAVA [f. Cacova]-Pojeră 
 
 Situl Coţofeni de la Dumbrava este inedit, nefiind semnalat în 
literatura de specialitate. El a fost identificat în urma unor cercetări de 
teren din anul 2008145, urmate de verificările din anul 2011146. 
  

                                                 
145 Cercetări de suprafaţă efectuate de Cristian I. Popa, Otis Crandell, Gligor Mircea şi 
studenţii Teodor Muntean, Marius Râza (Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia). 
146 Cercetări de teren efectuate de Cristian I. Popa, Viorel Ştefu, Ovidiu Ghenescu. 
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 Aşezarea 
  

Culmea pe care se află situată aşezarea corespunde cumpenei de ape 
între bazinele hidrografice ale râurilor Sebeş şi Secaş. Această poziţionare 
a situat Pojera mereu la răspântia unor hotare, graniţele medievale, 
precum şi cele moderne (ultimele atestate cartografic)147 pe care se 
suprapun şi cele actuale. Este şi motivul pentru care astăzi, situl aflându-
se în zona de convergenţă a hotarelor satelor Dumbrava, Deal, Răhău şi 
Câlnic ne este greu să îl atribuim unei localităţi anume. Am ales, în cele 
din urmă, localitatea Dumbrava, cea mai apropiată aşezării, aflată la 
poalele dealului, pe cursul văii care izvorăşte de aici. 
 Aşezarea se află situată pe o culme prelungă, mărginită în zona 
mediană de terase de mari dimensiuni folosite pentru agricultură. Partea 
superioară, cu vârful dealului, este formată dintr-un sâmbure calcaros 
care erupe din peisajul înconjurător, sub forma unei creste înguste. 
Existenţa acestei roci utile a determinat transformarea culmii superioare 
în carieră de piatră pentru satele învecinate. Gropile numeroase care au 
perforat platoul superior până la adâncimi de 2 m au distrus cea mai 
mare parte a locuirii Coţofeni. Pe alocuri, în unele surpări, se mai poate 
observa stratul de cultură, cu un pământ negru în care se găsesc răzleţ 
fragmente de vase ceramice şi pigment roşu. Aşezarea Coţofeni se 
întindea pe întreaga lungime, de cca. 250 m, a platoului. 
 Sursa de apă era, probabil aceeaşi folosită şi de comunitatea de la 
Săsciori-Vârfu Mâglii, sub şaua care coboară spre Răhău. 

 
Coordonate GPS: latitudine - 45°52’59’’,85, longitudine - 23°37’16’’,26). 

Altitudine: 550 m. 
  
 Cultura materială 
  

1. Vasele ceramice 
 În cursul celor două periegheze întreprinse de noi în sit au fost 
recuperate puţine resturi de vase ceramice, toate puternic fragmentate. 

                                                 
147 Şi pe hărţile iosefine (1769-1773) poate fi observată graniţa cu satele scaunului Sebeş, 
care trecea peste culmea de la Pojeră, partea sa răsăriteană aparţinând de Dumbrava (pe 
atunci Kakova) (Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, B IX 715, f. 202). Partea de 
sud intră în hotarul satului Deal (com. Câlnic), iar partea de nord în hotarul Răhăului 
(mun. Sebeş). 
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Este motivul pentru care este aproape imposibil să reconstituim formele 
vaselor din care provin. 
 
 I.1. Forme 
 

A. Vase-borcan 
Sunt atestate prin mai multe fragmente din corpul vaselor, purtând 

elemente decorative specifice (pl. 82/5-9). 
B. Căni / ceşti 
Documentate prin două fragmente din partea superioară (pl. 82/1-2) sunt 

decorate în tehnica Furchenstich. 
 C. Castroane 

Forma este sugerată printr-o buză dintr-un exemplar tronconic (pl. 82/4). 
 
 I.2. Ornamente 
 
 A. Incizare 

Inciziile acoperă corpul unor vase de uz comun, fiind dispuse în „brăduţ” 
(pl. 82/5-9). 

 
B. Imprimare 
Impresiunile au fost realizate sub buza unor vase, fiind aliniate pe şiruri 

orizontale (pl. 82/3-4). 
C. Tehnica Furchenstich 
Ceştile sau cănile au fost ornamentate cu linii executate în tehnica 

împunsăturilor succesive, dispuse în combinaţii greu de reconstituit (pl. 82/1-2). 
Într-un caz avem un exemplu de ornamentare pe ambele feţe, din zona 
apropiată toartei vasului (pl. 82/2). 
 
 2. Rotiţă de cărucior 
 Din cercetările de suprafaţă provine şi un fragment dintr-o rotiţă de 
cărucior, lucrată din lut. 
 
 1. Rotiţă de cărucior, de formă circulară, păstrată fragmentar. 

Marginea este pronunţată uşor, ca o bordură. În jurul perforaţiei din zona 
centrală suprafaţa este îngroşată sensibil, sugerând probabil butucul roţii. Către 
una dintre margini se păstrează urma unei incizii, care fiind însă prea scurtă nu 
ştim dacă a fost intenţionat realizată sau nu. Piesa este confecţionată din lut 
degresat cu nisip şi pietricele, cu suprafaţa semifină, netezită. Arderea este 
cenuşie la interior şi cărămizie la exterior (pl. 83/4). 
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 Dimensiuni: øexterior = 6,5-7 cm; øinterior = cca. 1 cm; grosimerotiţă = 1 cm; 
grosimeabutucului = 1,3 cm. 
  
 Încadrarea cronologică 
 Deşi puţin cantitativ, materialul descoperit pe Pojeră ilustrează 
evoluţia aşezării de aici pe parcursul fazei Coţofeni III. 
 

CĂPÂLNA-Muchea Ştezii 
 
Primele cercetări în situl de pe Muchea Ştezii le-a întreprins, din 

câte cunoaştem, Emil Moscalu, în anul 1962. Pe atunci, încercând să 
identifice locul de descoperire a unui topor de piatră acesta a descoperit 
fragmente ceramice Coţofeni pe „dealul din spatele morii de apă a 
satului”, informaţia fiind publicată, lapidar, mult mai târziu, în anul 
1979148. Locuirea însă îi era cunoscută şi lui Ion Raica, poate din 
rezultatele lui Moscalu, dar este cert că fostul director al muzeului din 
Sebeş consemna punctul într-o comunicare rămasă în manuscris din anul 
1965149, precum şi în repertoriul său, tot manuscris, redactat în anul 
1966150. Colectivul de cercetare al cetăţii de la Căpâlna-Dealu Cetăţii 
aminteşte cercetarea perieghetică a sitului confirmând existenţa unei 
locuiri Coţofeni pe muchea îngustă a dealului151. Repertoriul arheologic al 
judeţului Alba îl consemnează, însă doar pe baza unei informări primite 
de la Ioan Al. Aldea, fără mai vechea literatură152. 

 
Aşezarea 
 
Situl apare în literatură cu mai multe toponime: Dealul Stează153, 

Vârfu Ştezii154, însă niciunul reflectând realitatea, întrucât localnicii 
numesc locul Muchea Ştezii. Am debutat cu această precizare de ordin 
toponimic, întrucât ea este necesară, dat fiind faptul că literatura 

                                                 
148 MOSCALU 1979, p. 396, fig. 6/3. 
149 RAICA 1965, p. 214. 
150 RAICA 1966, fişă Căpâlna, poz. 2. 
151 GLODARIU, MOGA 1989, p. 34; GLODARIU, MOGA 2006, p. 34. 
152 REPARHALBA 1995, p. 66, poz. 29/1. 
153 GLODARIU, MOGA 1989, p. 34; GLODARIU, MOGA 2006, p. 34. 
154 REPARHALBA 1995, p. 66, poz. 29/1. 
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consemnează denumirea generică a dealului ori vârful acestuia şi nu cea 
restrictivă, a locului descoperirii: Muchea Ştezii. 

Înaintând pe firul apei râului Sebeş în amonte, înainte de curba 
amplă care ne introduce în localitatea Căpâlna, din şosea, în faţa 
privitorului se înalţă un deal înalt, care parcă închide întreaga vale. 
Versanţii coboară cu pante ameţitoare până în albia râului, la câteva sute 
de metri în amonte de vărsarea Pârâului Botii. Dacă pantele sunt urcate, 
sus se deschide o muchie îngustă, nu mai mare de 2 m în lăţime, orientată 
SV-NE. În acest punct ne aflăm la o diferenţă de nivel de 140 m faţă de 
firul apei. Muchia devine o culme tot mai accesibilă şi mai lată pe măsură 
ce se înaintează spre vârf. Atât spre nord, cât şi spre sud se oferă o 
vizibilitate excelentă asupra văii. Peste apa râului Sebeş muchea este 
dominată de înălţimea Gorganului, un pandant al locuirii de pe Muchea 
Ştezii. 

Materialele arheologice Coţofeni provin doar de pe capătul de NE 
al muchiei şi de pe pantele apropiate acesteia, pe o lungime de cca. 60-70 
m. Din cercetările mai vechi sunt amintite fragmente ceramice şi bucăţi 
de lipitură de perete arsă găsite, mai cu seamă, pe pantele de sud-est, şi 
mai rar pe muchie155. Periegheza noastră a putut confirma aceste 
observaţii, materiale din alte epoci neexistând, însă trebuie să completăm 
că puţinele materiale arheologice s-au scurs pe ambii versanţi, aşa cum 
era şi firesc. Locuirea Coţofeni nu se extinde mai sus, astfel încât să 
justifice localizarea sa sub toponimul de Vârfu Ştezii (Strezii)156. 

Sursa de apă curentă cea mai apropiată era râul Sebeş, aflat spre est, 
chiar la poalele locuirii Coţofeni. 

 
Coordonate GPS: latitudine - 45°84’77’’,70, longitudine - 23°59’74’’,42. 

Altitudine: 530 m. 
 
Structuri de habitat 
 
Amenajarea unor adăposturi pe muchea îngustă a dealului este 

sugerată de prezenţa unor bucăţi de lipitură de perete arse157. Locuirea de 
aici trebuia să ţină seama, între altele, şi de puternicii curenţi de pe vale 
                                                 
155 GLODARIU, MOGA 1989, p. 34; GLODARIU, MOGA 2006, p. 34. 
156 GLODARIU 2006, p. 142. Sub toponimul Muchea Ştezii au fost înregistrate şi în muzeul 
din Sebeş materialele ceramice provenite de aici. 
157 GLODARIU, MOGA 1989, p. 33; GLODARIU, MOGA 2006, p. 34. 
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care expun muchia unor vânturi puternice. Nu credem că aici au existat 
locuinţe propriu-zise, ci doar adăposturi, spaţiul afectat locuirii fiind 
mult prea îngust. 

 
Cultura materială 
 
1. Vasele ceramice 

 Existenţa unor fragmente de vase a fost semnalată în cursul celor 
două cercetări perieghetice cunoscute în a doua jumătate a secolului 
trecut158. Studiul asupra ceramicii l-am făcut pe un lot de materiale 
păstrat în colecţiile muzeului din Sebeş (pl. 81/1-7, 10, 14) şi pe puţinele 
descoperiri provenite din periegheza noastră de dată recentă (pl. 81/8-9, 
11-13). 
 Vasele ceramice au fost realizate dintr-un lut cel mai adesea cu 
nisip şi pietricele. Suprafaţele fie nu au primit o îngrijire specială, fie solul 
de pădure le-a distrus în cea mai mare parte. În cinci cazuri s-a conservat 
un slip, de culoare brun, roşcat sau cafeniu, dar întotdeauna pe interiorul 
vaselor. Arderea ceramicii a fost, în general, oxidantă, rezultând culori de 
cărămiziu, roşcat, cafeniu sau brun. Arderea reducătoare a permis 
realizarea unor vase cenuşii, fie pe ambele părţi, fie doar pe o parte.  
 

Formele 
 

A. Urcioare / amfore 
Sunt ilustrate prin fragmente din zona gâtului (pl. 81/10) sau corpului 

(fig. 81/6), fiind realizate cu pereţi rezistenţi. Posibil unui astfel de vas îi 
aparţinea şi fragmentul de la pl. 81/9. 

B. Vase-borcan 
Câteva buze, ce continuă printr-un gât aproape drept, aparţin unor vase-

borcan (pl. 81/1, 4, 11); de asemenea, un fragment din perete (pl. 81/8). 
C. Alte forme 
Fragmentele de vase decorate în tehnica împunsăturilor succesive pot 

proveni de la vase diverse, greu de reconstituit aici (pl. 81/2-3, 5, 7, 14). 
 

Ornamentele 
 

                                                 
158 MOSCALU 1979, p. 396, fig. 6/3; GLODARIU, MOGA 1989, p. 33; GLODARIU, MOGA 
2006, p. 34. 
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A. Incizare 
Decorul incizat apare sub formă de linii oblice dispuse pe întreg corpul, 

începând de sub buză (pl. 81/1, 4, 8) şi sub formă de „bandă” orizontală, formată 
din linii lungi dispuse oblic (pl. 81/10) sau benzi incizate verticale, haşurate 
oblic la interior (pl. 81/6). 

B. Impresiune 
Impresiunile sunt reprezentate prin şiruri orizontale pe cantul (pl. 81/4) 

sau sub buza vaselor (pl. 81/1, 9). 
C. Tehnica Furchenstich 
În tehnica Furchenstich au fost realizate motive dispuse în „căpriori” (pl. 

81/2-3, 14), triunghiuri formate din linii oblice (pl. 81/5) şi benzi verticale, 
distanţate, formate din câte cinci linii (pl. 81/7). 
 
 2. Unelte de piatră 

Din cadrul locuirii Coţofeni de pe Muchea Ştezii provin şi două 
topoare de piatră întregi, ambele găsite întâmplător la intervale diferite de 
timp. 

 
1. Topor de piatră masiv, cu suprafaţa şlefuită. Corpul este robust, îngroşat mult 

în zona perforaţiei, de unde se arcuieşte pronunţat către ceafă. Tăişul este 
disproporţionat de mare, cu colţurile bine rotunjite, prezentând în secţiune un profil 
patrulater-romboidal. Ceafa este scurtă şi se îngustează treptat către margine, astfel încât 
să primească, în cele din urmă, un profil cilindric. Perforaţia străbate corpul piesei în 
forma unui trunchi de con (pl. 84/3). 

Dimensiuni: lungimetotală = 14,2 cm; lungimetăiş = 9,5 cm; înălţimea tăişului = 4 
cm; lăţimea în dreptul perforaţiei = 4,3 cm; ø perforaţiei = 1,9 cm; ø cefei = 2 cm. 

 
Toporul a fost publicat de către Emil Moscalu, cel care l-a putut 

studia în anul 1962 la învăţătorul din Căpâlna, în posesia căruia se afla. 
Locul descoperirii era precizat în felul următor: „pe dealul din spatele 
morii de apă a satului”, unde, completează Moscalu, chiar el găsise 
fragmente ceramice Coţofeni, cultură căreia îl atribuia, de altfel, şi 
toporul de piatră159. Reperele pentru descoperire ne îndreaptă, fără dubii, 
către situl de la Căpâlna-Muchea Ştezii, aflat, într-adevăr, în amonte, în 
spatele vechii mori de apă, astăzi deteriorată de timp. Prin urmare, dată 
fiind şi menţionarea ceramicii Coţofeni, nu există credem niciun dubiu că 
vorbim de acelaşi punct căreia îi aparţin şi descoperirile prezentate mai 
sus. 

                                                 
159 MOSCALU 1979, p. 396, fig. 6/3. 
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 2. Topor de formă migdaloidală, cu lama alungită şi ascuţită în pană, 
perforat în partea cea mai robustă, situată foarte aproape de ceafa rotunjită 
elegant, sub forma unui semicerc foarte uşor alungit. Privit în profil, toporul are 
forma unui trapez alungit, cu toate laturile arcuite şi colţurile rotunjite. 
Suprafaţa exterioară este bine şlefuită. Perforaţia este dreaptă, în interiorul ei 
putându-se încă observa foarte bine bavurile rămase după procesul tehnologic al 
perforării. Înălţimea asperităţilor, ca şi slaba lor netezire, ne fac să credem că 
toporul nu a fost utilizat multă vreme. Roca din care a fost lucrat este dură, de 
culoare cenuşie (fig. 59/2 = pl. 84/1). 

Dimensiuni: lungimetotală = 7,8 cm; lungimetăiş = 4,4 cm; înălţimea = 4,5 
cm; ø perforaţiei = 2,2 cm. 

 
 Toporul a fost descoperit întâmplător în drumul de ţară aflat la 
poalele Muchii Ştezii, pe malul stâng al râului Sebeş160. Piesa a fost găsită 
la cca. 300-400 m în aval de podul de peste vale, în conul de dejecţie a 
unui torent care coboară pantele repezi de sub deal. Provenienţa sa din 
locuirea aflată deasupra locului descoperirii este indubitabilă, greutatea 
toporului facilitând rostogolirea sa până aproape de vale. 

 
Încadrarea cronologică 
 
Caracteristicile vaselor ceramice de pe Muchea Ştezii, precum şi 

ponderea însemnată a ornamenticii realizate în tehnica împunsăturilor 
succesive, permit datarea locuirii de aici în faza Coţofeni III. Alte 
nuanţări nu sunt posibile. Ambele topoare provenite din această locuire 
trebuie asociate ceramicii găsite aici şi datate, prin urmare, în aceeaşi fază 
a culturii. 
 

CĂPÂLNA-Gorgan 
 

Cercetările întreprinse pe parcursul mai multor campanii de 
săpături arheologice în cetatea de la Căpâlna au inclus şi numeroase 
periegheze, unele dublate de sondaje realizate în punctele cu potenţiale 

                                                 
160 Mulţumim şi pe această cale lui Ioan Vesa din Săsciori, cel căruia îi datorăm 
descoperirea, pentru informaţiile furnizate şi posibilitatea studierii piesei. Toporul se 
află actualmente în posesia sa. 
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vestigii dacice161. Cu acest prilej a fost cercetat şi dealul Gorgan, cu largul 
său platou superior. Sondajele au vizat două movile de pământ ridicate pe 
acest platou, în mantaua cărora au fost descoperite, în poziţie secundară, 
fragmente de vase ceramice Coţofeni. Movilele nu aveau caracter funerar, 
stabilindu-se că sunt mult mai târzii, cu rolul de marca graniţa dintre 
satele Căpâlna, Deal şi Laz162. Prin urmare, fragmentele ceramice provin, 
în mod normal, dintr-un nivel de locuire anterior existent pe platoul 
Gorganului. 

O periegheză din anul 2012 a confirmat faptul că atât în movila de 
pământ, cât şi pe platoul înălţimii se găsesc mici fragmente ceramice de 
tip Coţofeni. Solul în care apar este gălbui, amestecat cu piatră, fără urme 
ale unui strat de cultură, ceea ce dovedeşte doar o locuire sporadică163. 
 
 Aşezarea 

 
Înălţimea numită Gorgan se află situată în aval de localitatea 

Căpâlna, pe partea dreaptă a unui cot amplu pe care râul Sebeş îl face 
înainte de a se îndrepta către vechea moară a satului. Dealul face parte 
dintr-o culme prelungă ce înaintează la nord-vest de Căpâlna până spre 
Laz, despărţită de dealurile învecinate aflate la est de valea adâncă a 
pârâului Tatomir. Spre sud şi vest coboară pante cu povârnişuri abrupte 
ce se opresc în şoseaua ce mărgineşte cursul râului Sebeş. 

Nu am reuşit să identificăm o sursă de apă accesibilă la mică 
distanţă. Cel mai uşor, dar greu de ajuns, pe pante abrupte, după cca. 30 
de minute de mers pe jos, era apa Pârâului Tatomir. 
 
 Coordonate GPS: latitudine - 45°51’24’’,57, longitudine - 23°35’45’’,08. 
Altitudine: 591 m. 
 
 Cultura materială 

 
I. Vasele ceramice 

                                                 
161 Din păcate, nu putem stabili cu precizie în care dintre aceste campanii au fost 
realizate cercetările, care au cuprins trei mari etape: etapa I - 1939, 1942 şi 1954, etapa a 
II-a - 1965-1967 şi etapa a III-a – 1982-1983. 
162 GLODARIU, MOGA 1989, p. 33; GLODARIU, MOGA 2006, p. 34. 
163 Cercetare de teren C. I. Popa, O. Ghenescu.  
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 În cursul cercetării din anul 2012, atât în pământul movilei, ridicată 
în capătul culmii ce înaintează spre Valea Sebeşului, cât şi pe platou, au 
fost descoperite mici fragmente ceramice. Factura acestora este specifică 
olăriei Coţofeni, lucru întărit şi de prezenţa unui mic decor incizat pe 
unul dintre cioburi (pl. 82/10). 
 
 Încadrarea cronologică 

 
Autorii cercetării cetăţii de la Căpâlna nu fac precizări suplimentare 

privitoare la tipul de materiale şi încadrarea lor cronologică. Datarea 
descoperirilor în faza finală (III) a culturii Coţofeni o avansăm prin 
prisma ceramicii găsite de noi recent. 

 
 

B. DESCOPERIRI NESIGURE/IZOLATE 
 

SEBEŞEL 
 
 De la Sebeşel provine o piesă din piatră, donată în a doua jumătate 
a secolului trecut muzeului din Alba Iulia164. 
 
 1. Piesă de formă sferică din granit, păstrată fragmentar, mai aplatizată la 
partea inferioară şi perforată în zona centrală. Suprafaţa exterioară este foarte 
bine lustruită, la fel şi peretele perforaţiei. Dinspre perforaţie, pe o suprafaţă 
uniformă continuă spre exterior o dungă mai pronunţată datorată, probabil, 
frecării intense de un material organic. 
 Dimensiuni: diametru = 6,2 cm; h = 4,9 cm; diametruperforaţie = 2,5 cm (pl. 
86/1). 
 
 Forma piesei, ca şi urmele de lustruire prezente pe suprafaţa sa ne 
determină să o considerăm măciucă de bola. Vedem probabilă 
relaţionarea armei cu locuirile Coţofeni din perimetrul Sebeşelului, cel 
mai posibil cu situl aflat pe Gorgan, de unde putea chiar proveni. 
 
 
 

                                                 
164 Artefactul a fost donat de elevul, pe atunci, D. Durlea (MNUAI, nr. inv. 4588). 
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CĂPÂLNA-Faţa Bârnei 
 
 În puncte diferite ale hotarului satului Căpâlna au fost descoperite 
izolat de-a lungul timpului mai multe topoare din piatră. 
 Unul dintre topoare provine de pe dealul Faţa Bârnei, înălţime 
situată pe malul stâng al râului Sebeş, în dreptul „cozii” barajului de la 
Căpâlna. Raportat la cetatea dacică, punctul se află la cca. 1,8 km sud-est. 
Registrul de inventar al muzeului din Sebeş, în patrimoniul căreia a fost 
înregistrat în anul 1968, nu oferă alte date privitoare la piesă sau 
descoperitor. Întrucât nu a putut fi studiată direct165, descrierea sa o vom 
reproduce după sursa amintită. 
 

1. Topor realizat din gresie de culoare albă, perforat. 
Dimensiuni: lungime = 10 cm; diametrul perforaţiei = 2,5 cm (nr. inv. 

4242/6238). 
 
Este posibil ca toporul să aparţină comunităţilor Coţofeni, singurele 

atestate în zonă în preistorie. 
 

CĂPÂLNA-Pârâu Cetăţii 
 
 În anul 1959, muzeul din Sebeş inventaria un topor din piatră 
descoperit la Căpâlna. Potrivit însemnărilor cuprinse în registrul de 
arheologie, piesa a fost descoperită în Pârâu Cetăţii şi s-a aflat, anterior 
donării sale, în colecţia şcolii din Căpâlna166. 
 Locul descoperirii nu este bine precizat, nici chiar toponimul. 
Putem să avem însă în vedere pârâul care curge pe la vest şi nord-vest de 
Dealu Cetăţii (cu cetatea dacică), cu toate că acesta poartă în toponimia 
localnicilor numele consacrat de Gărgălău. Deci, pe cursul acestei văi 
trebuie să localizăm, în chip firesc, descoperirea. 

                                                 
165 În această situaţie se află nu doar acest exemplar, ci şi alte piese litice care provin din 
zona studiată, preluate pentru studiu din muzeu de către arheologul Mihai Blăjan acum 
trei decenii (!) şi neînapoiate încă instituţiei. Le amintim aici, pentru a nu mai reveni de 
fiecare dată cu această precizare: Căpâlna-Faţa Bârnei, Căpâlna-Seciu, Căpâlna (loc 
neprecizat) şi Şugag-Bârsana. 
166 Data inventarierii: 10.02.1959. 
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 Întrucât piesa nu a mai putut fi identificată pentru a fi studiată din 
motivele expuse mai sus, ne rezumăm să prezentăm puţinele date 
consemnate în registrul amintit. 
  

1. Topor realizat din piatră167, cu corpul de formă ovală, perforat. 
Dimensiuni: lungime = 10 cm (nr. inv. 1450/2021). 

 
 Datele sumare avute la îndemână nu ne oferă prea multe indicii 
privitoare la relaţia cu contextul preistoric. Descoperirea toporului în 
pârâul care mărgineşte Dealu Cetăţii sugerează fie provenienţa sa de pe 
această înălţime – deşi din bogatele săpături întreprinse aici nu sunt 
semnalate niciun fel de materiale arheologice preistorice –168, fie o 
descoperire izolată datorată unei activităţi ocazionale în zonă. 
 Atât după descriere, cât şi după arealul descoperirii am încadrat 
toporul în timpul culturii Coţofeni. 
 

CĂPÂLNA-Podu Cetăţelei 
 
 Podu Cetăţelei este numele dat de cei din Căpâlna podului care 
trece peste râul Sebeş, la sud de sat. Locul se găseşte într-o luncă, aproape 
de vărsarea la stânga apei Sebeşului a Văii Gărgălăului, vale pe cursul 
căreia dacă urcăm se face accesul către fortificaţia dacică de pe Dealu 
Cetăţii. 
 

Coordonate GPS: latitudine - 45°82’76’’,97, longitudine - 23°60’58’’,70. 
Altitudine: 384 m. 
 
 În acest perimetru, în cursul anului 1961 a fost descoperit un 
toporaş din piatră, păstrat întreg, aflat în posesia muzeului din Sebeş169. 
 
 1. Topor realizat din granit. Piesa are corpul drept, uşor bombat doar la 
partea superioară, îngroşat în zona perforată, cu tăişul mai lung şi mai lat decât 
partea dorsală. Zona tăişului prezintă mai multe faţetări, simetrice pe ambele 
părţi, care continuă în zona perforaţiei şi spre ceafă, lăsând vizibilă la partea 

                                                 
167 În registrul de inventar este descris ca „ciocan” lucrat din „cremene”. 
168 GLODARIU, MOGA 1989. 
169 Toporul a făcut obiectul unei publicări recente (FAZECAŞ 2009, p. 31-32, pl. I/1). 
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superioară o uşoară „nervură”. Ceafa toporului este scurtă, cu profilul circular şi 
poartă urme vizibile de uzură în urma folosirii (pl. 84/2). 
 Dimensiuni: lungime = 9,3 cm; înălţime = 4,1 cm; ø perforaţiei = 2,2 cm; 
ø cefei = 2,8 cm. 

 
Conform datelor care însoţesc descoperirea, şi care nu se regăsesc 

în articolul care o fac cunoscută, toporul a fost „găsit într-o arătură pe 
coasta vestică de la Podul Cetăţelei”170. Aşadar, piesa nu poate proveni 
decât de pe malul drept al râului Sebeş, de la poalele versantului vestic al 
dealului aflat faţă în faţă cu Dealu Cetăţii, pe malul celălalt al râului, deci 
undeva vizavi de vărsarea Văii Gărgălăului în Sebeş. Localizarea exactă a 
descoperirii este foarte importantă, întrucât fiind găsit în vecinătatea văii 
putem aprecia posibila locuire căreia îi aparţine. Folosindu-ne de 
experienţa dobândită în identificarea unor locuiri Coţofeni în astfel de 
cazuri apreciem că existenţa unei vetre în culoarul râului, între versanţii 
amintiţi chiar dacă nu imposibilă, este totuşi greu de luat în calcul. 
Întrucât avem deja şi exemplul sugestiv oferit de toporul de piatră recent 
descoperit la poalele versantului de nord al Muchii Ştezii, rostogolit de un 
torent din locuirea Coţofeni aflată pe muchea dealului (vezi supra), 
opinăm că şi toporul de la Podu Cetăţelei trebuie să provină, mai curând, 
dintr-o locuire (sau dintr-o altă activitate umană) de pe dealul la poalele 
căruia a fost descoperit. 
 Lăsând şi marja firească de incertitudine este foarte posibil ca 
toporul de la Căpâlna-Podu Cetăţelei să aparţină comunităţilor perindate 
în zona în faza a III-a. De altminteri, pe dealul Seciu, la poalele căreia s-a 
găsit piesa a fost descoperit un alt topor din piatră, după cum vom vedea. 
 

CĂPÂLNA-Seciu 
 
 Din fosta colecţie a şcolii din Căpâlna a fost transferat în 
patrimoniul muzeului din Sebeş un topor din piatră descoperit la 
Căpâlna-Seciu. Exemplarul a fost întregistrat în noile colecţii în anul 
1959, nefiind însoţit de alte informaţii privitoare la descoperire. 
 Dealul Seciu, de unde provine unealta litică, se află pe malul drept al 
râului Sebeş, în vecinătatea Dealului Varului, al cărei versant vestic 
coboară spre Podul Cetăţelei, în dreptul dealului cu cetatea dacică. 

                                                 
170 Intrat în colecţiile muzeului din Sebeş la data de 04.12.1961, cu nr. inv. 2158/4656. 
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 De asemenea, nici acest artefact nu a putut fi studiat direct şi, prin 
urmare, îi vom oferi descrierea cuprinsă în registrul de inventar. 
 

1. Topor de silex171, de formă ovală, perforat. 
Dimensiuni: lungime = 13,5 cm (MMIRS; nr. inv. 1449/2020). 

 
 Încadrarea cronologică a toporului în timpul culturii Coţofeni este, 
ca şi în cazul celorlalte piese de la Căpâlna, una lipsită certitudine, dar 
probabilă dat fiind acelaşi context arheologic al zonei. Chiar mai mult, 
câteva sondaje realizate în apropiere, pe valea Seciu Mare (proprietatea 
Gligor Stancu) – nu ştim dacă nu cumva pe acelaşi deal – au condus la 
descoperirea unui fragment ceramic foarte rulat, dar pe care se mai 
distingea un decor în „brăduţ”, pe care nici autorii semnalării lui nu erau 
siguri dacă aparţine epocii dacice, aşa cum vag au bănuit172. Pornind mai 
cu seamă de la motivul decorativ amintit, nu este exclusă, astfel, 
atribuirea sa culturii Coţofeni. Oricum, fiind singurul material ceramic 
recoltat din acest ultim punct, este dificil de precizat şi caracterul locuirii 
aflată undeva în amonte (?) sau mobilul prezenţei sale acolo, ţinând cont 
de faptul că este rulat. 
 De precizat şi faptul că la poalele vestice ale dealului Seciu a fost 
descoperit, în punctul Podul Cetăţelei, un topor de piatră Coţofeni, fapt 
deja amintit. Acesta din urmă poate proveni, prin rulare pe pantă, de pe 
vârful dealului, astfel încât nu este exclus ca ambele artefacte să provină 
din acelaşi punct. Dealul Seciu se leagă, prin plaiul montan, spre nord, de 
locuirea Coţofeni semnalată pe Gorgan, cea mai apropiată de pe culmea 
aflată la dreapta râului Sebeş. 
 

CĂPÂLNA 
 
 Dintr-un loc neprecizat aflat în hotarul satului i-a fost donată 
muzeului din Sebeş, de către Ion Constantin din Căpâlna, o piesă din 
piatră de formă neobişnuită. Înregistrarea piesei s-a făcut în 
anul 1960. Întrucât alte date de localizare în dreptul 
descoperirii nu avem, în afara informaţiei „Căpâlna”, vom 
prezenta piesa, după descrierea oferită în registrul de inventar: „sceptru 

                                                 
171 Aici avem o îndoială în privinţa acurateţii precizării materiei prime. 
172 GLODARIU, MOGA 1989, p. 33. 
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(?) neolitic din piatră”. Lipsesc descrierea sau dimensiunile, dar în 
registru este schiţat un desen (vezi desenul de mai jos), din care se poate 
deduce o piesă cu trei braţe (protuberanţe?). 
 Întrucât de trei decenii artefactul nu mai poate fi studiat în muzeul 
din Sebeş, alte date tehnice nu avem la îndemână. Nu demult însă, într-o 
monografie locală a satului Petreşti a fost publicat desenul unei piese 
litice173 similare, atât ca formă, cât şi ca interpretare (sceptru), notiţelor 
din registrul de inventar al muzeului din Sebeş. Deoarece desenele cu 
utilajul litic inserate de Ioan Bâscă pentru a ilustra locuirea neolitică şi 
Coţofeni de la Petreşti-Groapa Galbenă i-au fost oferite autorului cărţii 
de către Mihai Blăjan, cel care a luat spre studiu piesele litice din piatră 
ale muzeului din Sebeş, lesne se poate deduce că „sceptrul” este cel căutat 
de noi. Reconstituite, astfel, informaţiile, alăturăm mai jos o descriere a 
acestui interesant artefact. 
 
 1. Măciucă din piatră, trilobată. Lobii sunt dispuşi simetric şi au o 
secţiune pătrată, cu marginile rotunjite. Trei nervuri (greu de definit ca lobi), 
bine profilate, marchează spaţiul de îmbinare dintre lobi. În zona centrală, 
măciuca prezintă o perforaţie de mari dimensiuni. Conform registrului de 
inventar, starea de conservare a piesei este bună, dar din desenul studiat de noi 
se pot observa mai multe lovituri şi chiar o desprindere a unor bucăţi dintr-un 
lob. Nu sunt prezentate dimensiunile, nici în inventar şi nici cu prilejul 
publicării (pl. 87/3). 
 
 Probabil în urma sugestiilor primite de la Mihai Blăjan, autorul 
ilustrării artefactului litic a încadrat descoperirea în rândul celor 
aparţinând culturii Coţofeni. Discutarea sa în acest context, anticipează şi 
opţiunea noastră de posibilă apartenenţă culturală. Cu alte nuanţări vom 
reveni ceva mai jos. Aici mai facem doar corecţia că, în virtutea celor 
expuse în aceste rânduri, măciuca are loc de descoperire satul Căpâlna 
(din păcate fără a şti locul exact) şi nu satul Petreşti, aflat ceva mai în aval 
pe cursul aceluiaşi râu Sebeş. 
 

LAZ-Muncel 
 
 Referinţele cu privire la o locuire Coţofeni în hotarul localităţii Laz 
se rezumă la o semnalare lapidară consemnată în Repertoriul arheologic al 
                                                 
173 BÂSCĂ 2009, p. 336, fig. C. 
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judeţului Alba. Conform acesteia, în anul 1982 Mihai Blăjan a întreprins 
cercetări de suprafaţa la cca. 4 km est de sat, pe un platou ocupat de vii, 
unde a descoperit fragmente ceramice, sporadice, atribuite culturii 
Coţofeni174. 
 Vechile vii ale satului, de la finele secolului trecut, se aflau pe 
pantele cu expunere sudică ale Muncelului, care coboară la dreapta văii ce 
curge prin centrul satului, afluent care se varsă la stânga râului Sebeş. 
Astăzi viile sunt părăsite, astfel încât a fost mai greu de identificat exact 
locul cercetat de către Mihai Blăjan. În linii mari credem că este vorba de 
pantele şi platoul Muncelului, deal aflat imediat la N-NE de înălţimea cu 
Cetatea de Lemn de la Laz175. În cadrul verificărilor noastre la faţa locului, 
din anul 2012, atât în fostele vii, cât şi pe platoul aflat deasupra acestora, 
nu am descoperit niciun material arheologic preistoric176. De precizat aici 
faptul că presupusul sit se află la cca. 1 km distanţă de vatra satului Laz şi 
exclus la 4 km de sat, aşa cum este prezentată informaţia în Repertoriul 
arheologic al judeţului Alba, această ultimă distanţă fiind cu mult mai 
mare decât hotarul pe care Lazul îl are înspre orice punct cardinal. 
 

LOMAN 
 
 Informaţia despre existenţa unei locuiri Coţofeni în hotarul 
Lomanului este contradictorie, însă ea a fost avansată, astfel încât trebuie 
să îi desluşim veridicitatea. 
 Astfel, în Repertoriul arheologic al raionului Sebeş, lucrare în 
manuscris din anul 1966, Ion Raica semnala o locuire Coţofeni în punctul 
numit La Bordeie177. Învăţătorul din sat, Ilie Stancu, a redactat o 
monografie a satului Loman în care, la rându-i, semnalează existenţa 
unor vestigii atribuite culturii Coţofeni în pădurea de la Bordei. Câteva 
fragmente ceramice păstrate în muzeul şcolii, decorate în tehnica 
împunsăturilor succesive, ar fi provenit din acest loc178. Pe lângă acestea, 
Iulia R. Dan semnalează ceramică de tip Coţofeni şi în colecţia Muzeului 

                                                 
174 REPARHALBA 1995, p. 115, poz. 102/1; GLODARIU 2006, p. 142. 
175 Pentru situl de aici, a se vedea GHENESCU 2010, p. 245-268. 
176 Cercetare de suprafaţă Cristian Ioan Popa, Ovidiu Ghenescu, Meda Bodea (2012). 
177 RAICA 1966, fişa Loman, poz. 6. 
178 STANCU 2000, p. 146. Cu o intervenţia şi la p. 40 a lucrării sale, pentru a puncta faptul 
că pe plaiurile Lomanului comunităţile Coţofeni şi-au purtat turmele la păşunat. 
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sătesc „Vasile Stancu” din Loman179. Iată, deci, reperele unei descoperiri 
aproape sigure. 
 Cercetările din primăvara anului 2011 şi-au propus atât verificarea 
localizării sitului, cât şi cercetarea materialelor arheologice amintite ca 
fiind păstrate în colecţiile satului. 
 Cu sprijinul localnicilor şi al profesorului de fizică din sat, Adelin 
Luca, am reuşit localizarea toponimului, cunoscut azi sub forma (În) 
Bordeauă. Locul se află situat într-o pădure de gorun aflată la vest de 
vatra Lomanului, pe o culme de plai al cărei picior coboară spre nord-est, 
străjuită la apus de Valea Beiului. 

 
Coordonate GPS: latitudine - 45°51’44’’,50, longitudine - 23°32’23’’,23. 

Altitudine: 633. 
 
 Întreaga suprafaţă a culmii împădurite, cu toate ramificaţiile sale 
până spre drumul care iese în plaiul din pădure spre sud a fost cercetată la 
suprafaţă. Însă, niciunde, de la Tăul Bordeului, la Bordeauă, cu tot efortul 
de a identifica cea mai mică urmă de locuire preistorică, nu au fost 
descoperite vestigii de interes arheologic. 
 Acest eşec al cercetării de teren repune în discuţie exactitatea 
informaţiilor prezente la Raica şi Stancu. Dacă refacem firul naşterii 
informaţiei, cel puţin în monografia Lomanului, aflăm că 
 

„[…] la locul zis «Bordei», s-a descoperit ceramică de tip Coţofeni. În 
muzeul etnografic al şcolii, păstrăm mai multe fragmente de ceramică de 
factură «Coţofeni», aduse de copiii şcolii […]”180. 

 
Urmează descrierea ceramicii, din care reiese decorarea fragmentelor de 
vase în tehnica împunsăturilor succesive, dar şi existenţa unor forme de 
vase foarte diverse, ceea ce ne determină să dăm informaţiilor 
învăţătorului Stancu, mai degrabă, un caracter livresc, decât unul 
autentic, descriptiv al materialelor văzute de acesta. Ion Raica, se pare, a 
preluat o informaţie primită de la învăţător, fără a o verifica dacă este 
autentică sau nu. 
 O posibilă rezolvare ar fi venit de la studierea colecţiilor de 
arheologie încropite în cele două puncte muzeale din satul Loman: 
                                                 
179 DAN 2003, p. 321, 323. 
180 STANCU 2000, p. 146. 
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colecţia şcolii şi colecţia Muzeului sătesc „Vasile Stancu”. Prima colecţie 
arheologică, cea a şcolii din Loman a fost risipită181. În cea a muzeului 
local nu am putut verifica dacă se păstrează astfel de materiale, dar ele 
sunt semnalate182. O altă colecţie arheologică, particulară, din Loman, cea 
a localnicului Dorin Vlad a fost valorificată şi donată, ulterior, Muzeului 
Municipal „Ioan Raica” din Sebeş183, fiind astfel salvată, dar ea nu conţine 
materiale Coţofeni, ci doar medievale. 

Prin urmare, nu avem nicio certitudine că artefactele colecţionate 
în decursul timpului la şcoală sau muzeu provin din hotarul satului 
Loman. Mai mult, în cursul campaniei de săpături din anul 2000 de la 
Răchita am aflat că la şcoala din Loman au fost duse foarte multe 
materiale arheologice adunate de către elevi de pe Vârfu Zăpozii, sit aflat 
în satul de peste deal, la cca. 3 km spre sud, în linie dreaptă de Bordeauă. 
Aceasta ar putea fi o explicaţie a provenienţei fragmentelor de vase cu 
„împunsături succesive” de la şcoala Lomanului. Ilie Stancu a mai 
menţionat doar faptul că acestea au fost strânse de elevi şi, intenţionat sau 
nu, dintr-un exces de „patriotism local” sau poate chiar din neştiinţă, le-a 
localizat ca fiind descoperite în pădurea de la Bordei/Bordeauă, un loc cu 
un toponim rezonant pentru un istoric… 

Deci, descoperirea nu se susţine, dar cum satul se întinde pe 
numeroase plaiuri propice unor locuiri preistorice, nu excludem ca 
viitoarele cercetări să o identifice. Excludem însă din discuţie locuirea 
„livrească” de la Bordei/Bordeauă. 
 Interes prezintă, în schimb, topoarele de piatră enumerate de pe 
plaiul Lomanului de către Ion Raica în manuscrisul său: Halm, Vârfu 
Tonii, La Cerc184. Dacă asupra lor putem avea rezerve, motivate de faptul 
că informaţia nu poate fi verificată, în schimb un alt topor din piatră, 
păstrat în colecţia muzeală „Vasile Stancu” din Loman185 găsit în cursul 

                                                 
181 Practic aruncată din ignoranţă, împreună cu artefactele Coţofeni descrise la Ilie 
Stancu şi unele arme medievale. Astăzi, singura piesă cu potenţial  de interes arheologic 
este o bardă de fier cu tăişul trapezoidal. 
182 Muzeul este greu vizitabil. Alături de ceramica Coţofeni aici sunt semnalate şi 
ceramice Wietenberg, precum şi un topor de piatră atribuit epocii neolitice (DAN 2003, 
p. 323). 
183 GHENESCU 2009, p. 119-140. 
184 RAICA 1968, p. 9. 
185 Semnalat, fără alte detalii legate la localizarea descoperirii, la DAN 2003, p. 323. 
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secolului trecut în locul numit La Cărări a putut fi văzut186. Toporul 
prezintă o formă caracteristică fazei Coţofeni „clasice” şi, prin urmare, îl 
tratăm în acest context. 
 
 1. Topor din piatră, de formă migdaloidală, perforat în zona centrală. Nu 
cunoaştem dimensiunile piesei. 
 
 Altitudinea la care se află locul La Cărări este în jurul cotei de 1000 
m. Şi restul punctelor cu posibile descoperiri de topoare de la Loman se 
află la aceeaşi altitudine, uneori chiar mai mare. Existenţa unor locuiri 
Coţofeni pe acestea, deşi nu trebuie să o excludem, nu o putem încă 
demonstra. Cel mai probabil, uneltele indică aria economică a locuirilor 
aflate pe dealurile mai joase, spre cursul Sebeşului sau al afluenţilor săi. 
 

RĂCHITA-Apărata 
 
 Dealul Apărata formează o culme situată la nord de sat, cu 
înălţimea absolută de 621 m, ce domină vatra actuală a Răchitei. 
Versantul nordic al înălţimii este acoperit cu pâlcuri de copaci, în timp ce 
versantul sudic, către sat, este supus în prezent unei eroziuni puternice, 
favorizată de pantele foarte abrupte. Apărata face parte din aceeaşi culme 
pe care, spre răsărit, la cca. 1,2 km, se află aşezarea Coţofeni de la Vârfu 
Zăpozii. 
 În timpul cercetării galeriei miniere săpate în versantul de nord 
(Gaura Bătrânului), în gura acesteia Horia Ciugudean şi Nikolaus 
Boroffka ar fi găsit în anul 1990 fragmente ceramice preistorice, greu de 
datat sau atribuit din punct de vedere cultural187. Ceramică preistorică s-
ar fi găsit, se spune, chiar în interiorul galeriilor de la Răchita, fapt greu 
de demonstrat, întrucât informaţiile sunt denaturate188. 
 În cercetările noastre de teren din anul 2000 am identificat, sub 
vârful cel mai înalt un mic fragment ceramic preistoric189, greu de datat, 

                                                 
186 Informaţii oferite de Radu Totoianu, căruia îi mulţumim pentru bunăvoinţa cu care 
ni le-a pus la dispoziţie. 
187 REPARHALBA 1995, p. 150; BOROFFKA 2006, p. 75, 81. 
188 A se vedea în acest sens BUZA, HOZOC 1985, p. 143 şi 
http://www.cimec.ro/Arheologie/RAR/Imagini-RAR/RAR_Alba/RAR_Alba%20070.JPG. 
189 În cursul acestor cercetări a mai fost identificat doar un singur fragment ceramic 
premodern sau modern. Cercetări de teren întreprinse de Ion Raica au stabilit că vechea 
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dar care confirmă existenţa unei locuiri preistorice pe înălţimea maximă 
a Apărăţii. Cu acest prilej am putut să constatăm şi faptul că locuirea 
preistorică a fost spălată probabil integral, solul galben, fiind vizibil la 
suprafaţă peste tot. Prin urmare, putem bănui existenţa unei locuiri pe 
acest vârf dominant, dar astăzi eroziunea a distrus în totalitate vechiul sit. 
În mod logic, şi după factura micului fragment ceramic găsit în 2001, 
apropiată celei Coţofeni, putem bănui că aici a existat o locuire sezonieră, 
temporară a locuitorilor de pe Vârfu Zăpozii. Din păcate, de alte date nu 
dispunem, iar concluziile noastre trebuie privite prin prisma acestei 
realităţi. 
 

Coordonate GPS: latitudine - 45°88’38’’,30, longitudine - 23°51’36’’,87. 
Altitudine: 621 m. 
 

ŞUGAG 
 
 Din hotarul localităţii Şugag singurele descoperiri arheologice 
cunoscute sunt reprezentate, exclusiv, prin artefacte din piatră 
preistorice: două provenind chiar din Şugag, unul din cătunul Bârsana şi 
un altul din Oaşa. 

Din descoperiri mai vechi, muzeul din Deva a achiziţionat la 
mijlocul secolului trecut un topor de piatră găsit la Şugag. Informaţiile 
publicate sunt sumare190. Registrul de inventar nu consemnează şi date 
privitoare la locul sau condiţiile descoperirii, fiind oferită doar informaţia 
următoare: ciocan din piatră, rupt în două, aflat la = Şugag (jud. Sibiu)191. 

 
1. Topor lucrat dintr-o rocă dură de culoare cenuşiu-verzuie, fără analiza 

materiei prime. Probabil la descoperire a fost rupt în două, oblic, în zona 
perforaţiei. Piesa are o formă migdaloidală, cu suprafeţe bine lustruite. În zona 
centrală prezintă o perforaţie pentru fixarea în coada de lemn (pl. 85/2). 

                                                                                                                        
vatră, medievală, a satului Răchita, se afla la poalele de sud ale Apărăţii (RAICA 1968, p. 
10). 
190 Piesa este descrisă ca fiind „o piatră cu tăişul puţin arcuit” păstrată în muzeul din 
Deva şi atribuită epocii neolitice (BUZA, HOZOC 1985, p. 164; vezi şi REPARHALBA 1995, 
p. 185, poz. 185, cu informaţii furnizate de Octavian Floca; GLODARIU 2006, p. 142). 
191 Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva, registrul de invetar preistorie, nr. inv. 
4951. Mulţumim colegului Iosif V. Ferencz pentru mijlocirea în vederea studierii şi 
fotografierii toporului. 
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Dimensiuni: lungime = 12 cm; lăţime = 8 cm; grosime = 6 cm; ø 
perforaţiei = 2,3 cm. 

 
O altă piesă, de curând publicată de noi, ce provine din Şugag, a 

fost descoperită de muncitorii care săpau un şanţ pentru captarea apei 
râului Sebeş. Din păcate nu au putut fi obţinute mai multe detalii cu 
privire la localizarea exactă a zonei descoperirii sale192. 

 
2. Topor lucrat din rocă dură, cu suprafaţa bine şlefuită, primind o formă 

elegantă. Corpul este mai robust în zona perforaţiei, tăişul alungit şi faţetat pe 
ambele părţi, iar ceafa uşor bombată, cu profilul având o formă intermediară 
între circulară şi patrulateră, cu colţurile puternic rotunjite. Pe alocuri piesa, ce 
pare a imita forme de metal, poartă urme de lovire (pl. 84/4). 
 Dimensiuni: lungimetotală = 12,5 cm; lungimetăiş = 7,5 cm; lungimeceafă = 3,2 
cm; înălţimea tăişului = 4,4 cm; lăţimea în dreptul perforaţiei = 4,4 cm; ø 
perforaţiei = 1,9 cm; ø cefei = 3-3,2 cm. 
 

Deşi pe considerente tipologice am presupus apartenenţa sa la un 
mediu cultural mai evoluat193, în rândurile de faţă vom trata piesa în 
contextul pieselor posibil Coţofeni. 

 
Cea de-a treia unealtă din piatră provine din cătunul de munte 

Bârsana. Este vorba tot de un topor, păstrat în muzeul din Sebeş (nr. inv. 
3984/5972), ce a fost înregistrat în registrul de inventar pe data de 
02.02.1967, cu menţiunea „adus de Pamfil Cernat de la Şugag-Bârsana”. 
Exemplarul face parte din lotul celor care nu pot fi studiate în prezent. 

 
3. Topor cu gaură de înmănuşare. 
Dimensiuni: lungime = 10 cm; lăţime = 6,5 cm; grosime = 7 cm. 
 
Prin urmare, şi cel de-al treilea topor de la Şugag a fost descoperit 

tot întâmplător, cândva la mijlocul secolului trecut. Din păcate nu putem 
fi siguri de datarea toporului în vremea culturii Coţofeni, tipul fiind 
comun acesteia, dar şi altor epoci preistorice. Cătunul Bârsana, de unde 
ar proveni piesa, este format din mai multe înălţimi şi platouri, astfel că 
localizarea precisă ne lipseşte însă, spre deosebire de primele două 
                                                 
192 POPA 2003, p. 54, pl. I/2. Piesa se păstra, la momentul studierii ei, în colecţia prof. 
Petru Balint din Alba Iulia. 
193 POPA 2003, p. 54, 57, pl. I/2. 
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topoare, cunoaştem măcar arealul relativ din marele hotar deluros şi 
muntos al Şugagului. De remarcat, în acest caz, altitudinea mare a zonei 
descoperirii, situată la peste 1100 m. 
 În anul 1974 a fost descoperit cel de-al patrulea artefact litic de la 
Şugag. Acesta a fost găsit de Radu Şerbănescu, cu prilejul lucrărilor de 
amenajare la barajul de acumulare de pe râul Sebeş, de la Oaşa. Locul 
descoperirii se află situat pe malul drept al râului, în zona de vărsare a 
Pârâului Lacului. Punctul respectiv, astăzi acoperit de apele barajului, se 
află la cca. 250 m nord-est de cabana Oaşa şi la cca. 60 m nord-vest de 
podul ridicat peste baraj. Descoperirea este una izolată, nefiind semnalate 
alte materiale arheologice194. De remarcat altitudinea mare a punctului 
respectiv, aflat la peste 1200 m. 

 
1. Măciucă de formă sferică din granit, conservată foarte bine, aplatizată 

la ambele capete. În zona centrală este perforată, gaura având un profil uşor 
conic. Toate suprafeţele sunt foarte bine lustruite. 

Dimensiuni: diametru = 5,8 = 6,1 cm; h = 3,6 cm; diametruperforaţie = 1,5-
1,6 cm (pl. 86/2). 
 
 Similar piesei prezentate deja de la Sebeşel, credem că artefactul 
reprezintă un o măciucă de bola, utilizată în vânătoare. Prin analogie cu 
amintita piesă, atribuim arma purtătorilor culturii Coţofeni. 
 

                                                 
194 Mulţumim şi cu acest prilej colegului Radu Totoianu pentru cedarea spre publicare a 
piesei, cât şi pentru informaţiile privitoare la descoperire. 
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Capitolul IV 
 

ANALIZA DESCOPERIRILOR ŞI LEGĂTURILE CULTURALE 
 
 

După prezentarea descoperirilor cunoscute privitoare la locuirile 
Coţofeni din zona deluroasă a Văii Sebeşului, în cadrul acestui capitol vom 
urmări analiza materialelor, precum şi legăturile sugerate de acestea cu 
regiuni ocupate de aceeaşi cultură sau cu alte manifestări culturale 
învecinate. 

Din bogăţia artefactelor expuse vom selecta pentru discuţie 
descoperirile relevante, cele înzestrate cu o valoare cronologică relativă 
(incluzând influenţele din ariile învecinate), rarităţile sau cele pentru care 
am considerat necesară o detaliere tipologică sau stilistică. Prin urmare, nu 
vom mai căuta să aprofundăm – lucru făcut cel mai adesea la noi prin 
analogii – tipuri de decor sau forme comune mediului Coţofeni, despre 
care, de altminteri, s-a tot scris. Prezentarea descoperirilor, însoţită în 
anexa III de fişa pentru fiecare artefact ne scuteşte, oricum, de o repetare a 
unor aspecte tehnice. 

 
Analiza vaselor ceramice 
Situl cu cele mai bogate forme, tehnici şi motive decorative Coţofeni 

este cel de la Răchita-Vârfu Zăpozii. Această varietate ne permite 
încadrarea cronologică a locuirii dar, mai cu seamă, stabilirea unor 
legături cu situri ale culturii aflate în vecinătate sau în alte regiuni ale 
Bazinului Carpatic şi ale Bazinului Dunării Mijlocii. 

1. Unul dintre motivele decorative împrumutate de comunităţile 
Coţofeni este cel al „tablei de şah”. Cunoscut încă din faza a II-a a culturii 
Coţofeni, însă prin incizare195, în tehnica împunsăturilor succesive motivul 
este specific doar fazei Coţofeni III. Descoperirile cunoscute se 
                                                 
195 Vezi, de pildă, fragmentul ceramic din nivelul eI-VII de la Băile Herculane-Peştera 
Hoţilor, nivel datat de P. Roman în faza Coţofeni I (ROMAN 1976, pl. 66/1), redatat, 
recent, în Coţofeni II (CIUGUDEAN 2000, p. 49, toarta de la Unirea-Dealu Cămării 
(CIUGUDEAN 2000, pl. 52/4) sau o descoperire, din aceeaşi fază, de la Păuleni-Ciomortan 
(LAZAROVICI et al. 2002, pl. XI/4). 
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circumscriu Banatului şi Transilvaniei, doar o singură descoperire izolată 
provenind din Bihor. Cele mai multe motive au fost executate pe căni şi 
ceşti încadrate, uneori într-o formă degenerată, într-un „scut” de formă 
triunghiulară sau în interiorul unor ove. În aceste maniere descrise îl 
regăsim la Răchita pe două fragmente de vase cu corpul globular (pl. 
46/10, 14), cu corespondenţe în descoperiri Coţofeni III de la Agrişteu-
Dealu Cetăţii196, Aiud-Cetăţuie197, Boarta-Cetăţuie198, Lopadea Veche199, 
Miercurea Sibiului-Gară200, Poiana Ampoiului-Piatra Corbului201, Sebeş-
Papuc202, Şincai-Cetatea Păgânilor203, Tiur-Obârşie204. 
 Formând motive independente sau asociate cu alte motive, „tabla de 
şah” executată în tehnica Furchenstich, aşa cum apare pe câteva fragmente 
la Răchita, în săpăturile noastre (pl. 12/11) sau din cercetări mai vechi (pl. 
46/12-13), este întâlnită la Băile Herculane-Peştera Hoţilor (nivelul g)205, 
(nivelul h2)206, Miercurea Sibiului-Gară207, Oradea-Salca208, Ostrovu 
Corbului-km. 911209, Sebeş-Papuc, Sebeş-Râpa Roşie210, Ţebea-Ruşti211 şi 
Tăuţi212. O asociere interesantă o avem pe două vase, unul la Boarta-
Cetăţuie, unde motivul acoperă circa jumătate din suprafaţa vasului, 
partea opusă beneficiind de un alt motiv213 şi un altul de la Ţebea-Ruşti, 
din care se păstrează doar două fragmente214. O astfel de modalitate, 
oarecum asemănătoare de concepere a motivisticii, o regăsim în aria 

                                                 
196 LAZĂR 1975, pl. VIII/2, 4. 
197 ROMAN 1976, pl. 43/13; CIUGUDEAN 2000, p. 27, pl. 70/7. 
198 ROMAN 1976, pl. 83/7; 84/4; 86/4; CIUGUDEAN 2000, pl. 82/4. 
199 ROMAN 1976, pl. 81/5; CIUGUDEAN 2000, pl. 81/1. 
200 Inedit. Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş. 
201 CIUGUDEAN 2000, p. 27, pl. 76/1; 77/2. 
202 Inedit. Săpături Ioan Al. Aldea. Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş. 
203 LAZĂR 1978b, pl. XI/3, 11. 
204 Inedit. Muzeul de Istorie „Augustin Bunea” Blaj. 
205 ROMAN 1976, pl. 79/1. 
206 ROMAN 1976, pl. 110/1. 
207 Inedit. Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş. 
208 ROMAN 1976, pl. 43/11; ROMAN, NÉMETI 1978, pl. 55/20. 
209 ROMAN 1976, pl. 104/7. 
210 Inedit. Săpături Ioan Al. Aldea. Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş. 
211 HARŢUCHE 1969, fig. 5/9. 
212 ROMAN 1976, pl. 83/16. 
213 Inedit. Muzeul Municipal Mediaş. 
214 HARŢUCHE 1969, p. 441, fig. 5/12, 24. 
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grupului Ostrikovac, în situl eponim215, mediu cultural în care „tabla de 
şah” este prezentă şi în alte descoperiri (Leskovac)216. 
 Alte descoperiri Coţofeni în care este utilizat motivul „tablei de 
şah”217, realizat în această tehnică, se cunosc de la Agrij-La Piatră218, 
Bogâltin-Vârfu Gogâltan219, Sărmaşu-Staţia de mecanizare220 şi Sângeorgiu 
de Mureş221. În descoperirile Coţofeni-Kostolac, le întâlnim în Banat, la 
Bocşa Montană-Colţan222 şi în Serbia, la Klokočevac-Culmea Şchiopului223 
şi Crnajka-Piatra Kosti224. 
 Motivul „tablei de şah” în tehnica Furchenstich prezent pe vasele 
ceramice Coţofeni a fost puse pe seama influenţelor primite din aria 
Kostolac225. În opinia noastră doar aşezările din sudul Banatului primesc 
direct această manieră de ornamentare, pe când cele transilvănene o 
preiau filtrată din această arie Coţofeni-Kostolac, astfel încât repertorierea 
unor descoperiri intracarpatice, precum Tăuţi sau Boarta, printre 
descoperirile Kostolac226 este greşită, întrucât în cazul acestora din urmă 
avem documentate materiale aflate doar sub influenţa stilului Kostolac şi 
nu descoperiri pure. Menţionăm că în aria Kostolac din Serbia motivul 
„tablei de şah”, deşi specific acestei culturi, a fost rar executat în tehnica 
împunsăturilor succesive227. 
 Fragmentul de vas decorat pe corp cu metope de câte patru linii 
verticale flancate de linii orizontale multiple executate în tehnica 
Furchenstich (pl. 46/11) ne trimite tot către acelaşi mediu de influenţă. O 
bună analogie a formei şi decorului ne-o oferă însă vasul „campaniform” 

                                                 
215 STOJIĆ 1996, Tab. VIII/3. 
216 STOJIĆ 2003-2004, pl. VI/10. 
217 Nu am luat în discuţie motivul „tablei de şah” în forma sa complexă, numit de noi de 
tip Giurtelecu Şimleului, care aparţine ultimei etape Coţofeni. 
218 KALMAR, POP 1988, p. 72, fig. 6/3, 28; 7/5, 10, 12, 15, 19, 25, o parte executate în 
tehnica împunsăturilor succesive. 
219 PETRESCU 2001, p. 41. 
220 LAZĂR 1995, p. 208. 
221 LAZĂR 1989, p. 92. 
222 ROMAN 1976, pl. 46/6; 116/5; GUMĂ, SĂCĂRIN 1981, p. 63, pl. XI/5, 9; XIV/13; XXII/2, 
4; XXIV/2; CIUGUDEAN 2000, pl. 103/2, 4. 
223 NIKOLIĆ 1997, pl. I/16. 
224 NIKOLIĆ 1997, pl. II/9. 
225 ROMAN 1976, p. 74. 
226 NIKOLIĆ 2000, cu lista de la finalul lucrării, poz. nr. 156-157. 
227 NIKOLIĆ 2000, T. III/2; IX/15-16; X/2; XXVIII/2; XXXII/4; XLI/18-19, 23-25. 
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de la Petroşani228, dar şi un fragment de vas de la Cetea229; antecedente le 
avem însă şi în faza precedentă Coţofeni (II) în descoperiri de la Mereşti 
(jud. Harghita)230. Pentru metope, realizate însă în „tablă de şah” şi 
încadrate de linii orizontale, avem o descoperire din Peştera cu Apă de la 
Româneşti231, sit în care aceste materiale le plasăm într-o etapă târzie a 
culturii Coţofeni (IIIc). Factura ceramicii de la Răchita ne determină însă 
să vedem în fragmentul nostru o etapa uşor mai timpurie, IIIb final. 
 2. Lotul de materiale ceramice de la Răchita ne oferă şi cinci exemple 
de motive realizate din cercuri concentrice (pl. 61/1-5), dintre care doar 
unul singur publicat232 (pl. 61/4). Apariţii extrem de rare pe ceramica 
Coţofeni, cercurile concentrice le regăsim doar în etapele târzii din 
evoluţia culturii, circumscrise arealului transilvănean şi în cel bihorean, la 
graniţa cu spaţiul intracarpatic. Motivele cunoscute formau frize dispuse 
pe diametrul maxim ori pe umăr, probabil pe urcioare, sau, mai rar, în 
partea inferioară a unor vase de formă globulară. Cu o singură excepţie, 
tehnica în care au fost realizate fragmentele de la Răchita este cea a 
împunsăturilor succesive, comună mediului Coţofeni233. 
 Reprezentări de cercuri concentrice în tehnica Furchenstich le 
cunoaştem de la Brănişca, de unde avem şi singurul vas aproape întreg, 
uitat de specialişti234, Boiu-Măgulicea235, Câmpanii de Sus-Peştera 
Măgura236, Livezile-Dealu Sârbului (în mediu cultural considerat 
Livezile237, după noi Coţofeni IIIc), Presaca-Piatra Brăţii238, Tărtăria-
Tăbărâşte/Valea Rea239, Şeuşa-Gorgan240, Şteia-Prislop241, Bretea 

                                                 
228 SCHROLLER 1933, p. 31, Taf. 27/6. 
229 REINERTH 1929, Abb. 3/3. 
230 MARCU 1976, pl. VII/5. 
231 MOGA, SÂRBU 2004, p. 49, pl. X/1. 
232 ROMAN 1976, p. 28, pl. 43/10. 
233 O apariţie singulară o constituie un fragment ceramic descoperit la Câmpanii de Sus, 
unde decorul este realizat din impresiuni punctiforme (ROMAN 1976, p. 28, pl. 43/9). 
234 HOREDT 1949, p. 55, nota 16; HOREDT 1960, p. 135, nota 91, fig. 11/6. 
235 Inedit. Săpături Ioan Andriţoiu (Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane – Deva). 
236 VLASSA 1970, p. 120, fig. 7/7; VLASSA 1974, p. 411-412, fig. 7/7; ROMAN 1976, p. 28, 46, 
pl. 43/9. 
237 GLIGOR 2001, pl. II/6. 
238 LIPOVAN 1982, p. 22, 28, pl. III/31. 
239 HOREDT 1949, p. 55; HOREDT 1960, p. 135, nota 91. 
240 CIUTĂ, GLIGOR 2003, p. 24, fig. 27/12; CIUTĂ, GLIGOR 2004, p. 56, fig. 28/12; CIUTĂ, 
GLIGOR 2006, p. 276, fig. 28/12. 
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Mureşeană-Măgura Sârbilor242, Daia Română-Sub Snebeş243 şi Răcătău-
Piatra Tomii244. În alte descoperiri, motivul nu poate fi precizat cu 
siguranţă, din cauza fragmentării ceramicii, precum la Băniţa-Peştera 
Bolii245, Câmpanii de Sus-Peştera Măgura246, Miercurea Sibiului-Gară247, 
Petreşti-Groapa Galbenă248, Sebeş-Râpa Roşie249 şi Valea Mică-Şupelniţă250. 

Asocierea acestui motiv cu alte motive, spiraliforme sau specifice 
etapelor târzii Coţofeni le plasează în repertoriul decorativ al subfazelor 
IIIb-IIIc. Singurele exemplare stratigrafiate sunt cele de la Şeuşa-Gorgan, 
ce provin din L 1/2000 aparţinând nivelului I Coţofeni251, databil după 
noi în subfaza Coţofeni IIIb. 

Hermann Schroller afirma că în cultura Furchenstich ar exista 
decorul format din cercuri imprimate, pe care el le aprecia ca fiind o 
moştenire din partea culturii Wietenberg (!)252. Afirmaţia s-ar baza pe un 
desen greşit redat al unor „boabe de linte”253. Cercuri concentrice apar şi 
în descoperirile din Peştera Moavăţ / Veterani de la Dubova254 şi Cuina 
Turcului255, în mediu Vučedol, diferit executate însă de cele aflate în 
mediul Coţofeni transilvănean. Tot la Dubova, pe o terasă din faţa 
peşterii256 cât şi în peştera vecină de la Cuina Turcului cercurile 

                                                                                                                        
241 RIŞCUŢA 1996a, p. 289, pl. IV/4. 
242 Inedit. Material consultat prin bunăvoinţa Dr. Mihai Rotea (Muzeul Naţional de 
Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca). 
243 Inedit. Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş. 
244 Inedit. Cercetări Cristian I. Popa. 
245 Inedit. Săpături Ioan Andriţoiu, Tiberiu Mariş. 
246 VLASSA 1970, p. 120, fig. 7/8; VLASSA 1974, p. 411-412, fig. 7/8 (Vlassa le numeşte 
spirale considerându-le un argument în sprijinul genezei culturii Wietenberg din 
cultura Coţofeni; la fel apar la ANDRIŢOIU 1992, nota 103); ROMAN 1976, pl. 43/8. 
247 Inedit. Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş. 
248 Inedit. Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş. 
249 Inedit. Cercetare de teren Ovidiu Ghenescu (1999) (Muzeul Municipal „Ioan Raica” 
Sebeş). 
250 LIPOVAN 1982, pl. I/8. 
251 CIUTĂ, GLIGOR 2003, p. 24, fig. 27/12; CIUTĂ, GLIGOR 2006, p. 276, fig. 28/12. 
252 SCHROLLER 1933, p. 30, pl. 26/2. 
253 Corecţia a fost făcută de Vl. Dumitrescu pe baza unor sugestii ale lui K. Horedt 
(DUMITRESCU 1961, p. 227, nota 4). 
254 BORONEANŢ 1968, p. 352, fig. 1/1; PETRESCU 2000, p. 64, pl. CI/5. 
255 PETRESCU 2000, p. 64, pl. C/1, 9. 
256 BORONEANŢ 1968, p. 352, fig. 3. 
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concentrice sunt realizate prin imprimare257, tehnică specifică pentru 
cultura Vučedol, întâlnită la nord de Dunăre şi în aşezarea vučedoliană de 
la Moldova Veche258. Mult mai prezent este însă în siturile vučedoliene 
sud-dunărene, din Serbia şi Croaţia259, unde sunt văzute de către Al. 
Durman ca simboluri solare (celeste) în legătură cu anumite practici de 
cult260; sporadic, apar şi la Dikili Tash IIIb261. Acest motiv este preluat din 
mediul Vučedol şi de comunităţile Kostolac aflate în Câmpia Alföld-ului, 
fiind întâlnit pe un vas de la Ószentiván262. Redarea motivului prin 
împunsături successive, pe un vas considerat Kostolac, găsit la 
Balatonboglár, în sud-vestul Ungariei263, identice celor de pe olăria 
Coţofeni ridică problema originii celor transilvănene, dar şi a relaţiei cu 
cele din spaţiul ungar. Problematice rămân, în continuarea discuţiei, şi 
antecedentele (?) Baden, descoperite atât în aria românească (Pişcolt-
Nisipărie - unde a fost găsit un vas Baden târziu decorat cu patru cercuri 
concentrice incizate264 - şi Sălacea-Dealu Vida265), cât şi în cea maghiară 
(Zalaszántó-Tátika266). 

3. Unul dintre fragmentele ceramice ornamentat cu motivul 
cercurilor concentrice de la Răchita prezintă o particularitate aparte: două 
cercuri concentrice executate în tehnica şnurului fals sunt înconjurate pe 
lateral de trei arcuri de cerc în tehnica Furchenstich (pl. 61/4). Tipul acesta 
de decor este, deocamdată, unicat în motivistica ceramicii Coţofeni. Doar 
la Leu, în Oltenia, mai regăsim ceva similar, tot pe ceramică şnurată, însă 

                                                 
257 BORONEANŢ 1968, p. 352, fig. 1/10. 
258 DUMITRESCU, STRATAN 1968, p. 416, fig. 3/1; 5/3, 7, 9-10. 
259 BALEN 2005, fig. 28, 39, 41-42; pl. 15/54; 16/55; 28/93-94; 32/115; 39/140-141; 40/143-
146; 41/147-148; 46/170; 50/185; 53/199 (Sarvaš). 
260 DURMAN 2001, p. 215-226, fig. 7-8, 15-20. 
261 SÉFÉRIADÈS 1983, p. 667, fig. 62. 
262 HORVÁTH 1985, p. 56, pl. 1/1. 
263 SIKLÓSI 2004, p. 141, 143, pl. VII/3-4 = IX/10; vezi şi HORVÁTH et al. 2012, p. 628, fig. 
1/8 = p. 660, fig. 33/27. Motivul şi tehnica mai sunt amintite ca prezente şi pe ceramica 
din situl Kostolac de la Ordacsehi–Major (BONDÁR 1998, p. 15; BONDÁR 2001, p. 71; 
SIKLÓSI 2004, nota 51). 
264 ROMAN, NÉMETI 1978, p. 31, pl. 24/1. 
265 ROMAN, NÉMETI 1978, pl. 48/8. 
266 BANNER 1956, Taf. IV/17-19, 22. 
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acolo cele două cercuri concentrice înconjoară o proeminenţă, iar întrega 
motivistică este realizată cu şnurul267 (fig. 11/1). 

Exemplarul şnurat descoperit la Răchita, deocamdată singurul din 
zona de dealuri ce flanchează Valea Sebeşului, ne oferă posibilitatea să 
lărgim discuţia şi asupra produselor ceramice şnurate întâlnite în aria 
culturii Coţofeni. 

Hans Reinerth, unul dintre pionerii cercetării ceramicii Coţofeni, 
încadra ornamentele realizate în tehnica Furchenstich şi prin imprimare cu 
şnurul fals, în a sa fază veche, aflată în legătură cu faza veche a culturii 
Aichbühl268. Cam în aceeaşi perioadă, Vasile Christescu încerca punerea în 
conexiune a ceramicii şnurate de la Vădastra cu cea central-europeană269. 
Ulterior, Zsolt Székely270 şi Nicolae Harţuche271 au văzut ceramica şnurată 
în relaţie cu pătrunderea populaţiilor de stepă răsăritene. Aceeaşi origine a 
fost căutată şi pentru descoperirile din Serbia272. Igor Manzura, la rându-i, 
face referire la un motiv decorativ şnurat prezent pe ceramica Coţofeni II, 
pe care îl leagă de ceramica şnurată din grupul Budzhak, aflat la nord-vest 
de Marea Neagră273. Referindu-se la ceramica şnurată descoperită în 
Peştera Igriţa, J. Emödi o atribuia unui nivel de locuire comun Baden-
Coţofeni databil la nivel de Coţofeni II final-Coţofeni III incipient şi 
punea prezenţa sa pe seama contactelor cu grupurile ceramice şnurate 
central-europene. Acelaşi autor sublinia însă că impactul contactului cu 
această lume nu şi-a pus amprenta asupra evoluţiei culturii Coţofeni din 
faza sa finală274. Petre Roman remarca, într-o primă fază, frecvenţa mare a 
utilizării şnurului în decorarea ceramicii Coţofeni din Oltenia şi raritatea 
sa în restul regiunilor275. Ulterior, în cea mai completă sinteză a 
descoperirilor de ceramică şnurată sud-est europeană, acelaşi autor a 
încadrat produsele Coţofeni în aşa-numita perioadă „clasică” (târzie), din 

                                                 
267 ROMAN 1976, p. 29, pl. 51/1, autorul remarcând faptul că maniera de execuţie a 
motivului nu este comună culturii Coţofeni; ROMAN et al. 1992, Taf. 30/1. 
268 REINERTH 1929, p. 190. Deşi autorul făcea trimitire în ilustraţia sa la descoperiri 
decorate în tehnica Furchenstich. 
269 CHRISTESCU 1927-1932, p. 204. 
270 SZÉKELY 1955, p. 846. 
271 HARŢUCHI 1959, p. 229. 
272 TASIĆ 1995, p. 66. 
273 MANZURA 1994, p. 273. 
274 EMÖDI 1992, p. 194. 
275 ROMAN 1976, p. 29. 



Cristian Ioan Popa 

 140

cea de-a treia perioadă a evoluţiei acesteia. Roman a insistat pe faptul că 
vasele ceramice şnurate reprezintă creaţii locale (pe forme şi cu motive 
indigene). În ultimele nivele de locuire Coţofeni în care mai apar 
asemenea produse (impregnate de elemente Kostolac şi Vučedol) se poate 
vorbi deja de o racordare la tendinţele zonei „şnurate” sud-est europene de 
trecere de la faza sa târzie, la cea finală276. 

După modalitatea de imprimare a şnurului în pasta vaselor ceramice 
au fost deosebite două tipuri de şnur folosite, fără a conta probabil pentru 
meşterul olar, cea a şnurului răsucit şi cea a şnurului înfăşurat. Folosirea 
unor unelte „specializate” a creat însă şi o altă tehnică înrudită, cea a 
„şnurului-fals”, ultima semnalată de către Petre Roman doar într-un 
singur caz, la Ocnele Mari277, iar acum prezentă şi prin exemplarul de la 
Răchita278. În această situaţie era necesară utilizarea unor unelte cu dinţii 
de formă similară celei pe care o presupunea imprimarea unui şnur 
propriu-zis. 

Ceramica şnurată constituie, cum deja s-a subliniat, o categorie 
restrânsă procentual în toate regiunile ocupate de comunităţile Coţofeni 
II-III279, dar nu în măsura în care descoperirile prezente o arată.  
 Frecvenţa cea mai mare a ceramicii şnurate în mediul Coţofeni o 
înregistrăm în Oltenia, atât ca număr de descoperiri cât şi cantitativ într-
un sit280. Menţionăm pe cele cunoscute astăzi de la Basarabi-Cetate281, 
Bârseşti-Chiciurla282, Bâzdâna-La Cetate283, Braneţ-Piscu Rusului (în 
ambele niveluri Coţofeni)284, Cornu285, din zona Lacului Bistreţ286, 

                                                 
276 ROMAN et al. 1992, p. 61; vezi şi ROMAN 1986, p. 15. 
277 ROMAN et al. 1992, p. 61. 
278 Deşi Hans Reinerth vorbeşte de prezenţa ornamentelor realizate cu şnurul fals 
(termenul folosit de acesta este de Schnurstisch) pe ceramica de tip Coţofeni 
transilvăneană, trimiterea la ilustraţia citată (REINERTH 1929, p. 190, Abb. 2/1, 5; 3/4-11) 
dovedesc faptul că, în realitate avem tot tehnica Furchenstich. 
279 ROMAN et al. 1992, p. 61. 
280 ROMAN 1976, p. 29. 
281 ROMAN 1976, p. 29, pl. 51/4; VULPE 2001, fig. 32/4, 6. 
282 PETRE-GOVORA 1986, p. 154, fig. 2/2; PETRE GOVORA 1995, p. 19, 22, fig. 2/2. 
283 ZIRRA, POP 1995, p. 20, fig. 5/5-6; ZIRRA et al. 1996, p. 10, fig. 5/1, 4-5; 7/3; 8/2, 6, 8; 
9/2, 4, 7-8. 
284 ULANICI 1975a, p. 245, 251, 253, fig. 2; 5/1; 6/13; ULANICI 1975b, p. 51, 55, fig. 1/1; pl. 
1/2, 7; ULANICI 1976, p. 41, 44, 47-48, fig. 6/4-5; ROMAN 1976, p. 29, pl. 50/11-13; 51/2-3; 
ROMAN 1977, pl. 47/2; ROMAN et al. 1992, Taf. 29/1-5; VULPE 2001, fig. 32/1, 3. 
285 ROMAN 1976, p. 29, pl. 50/2. 
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Coţofeni287, Craiova-Biserica Sf. Dumitru288, Hotărăni-La Şcoală289, Leu290, 
Ocnele Mari-Zdup291, Ocniţa-Cosota292, Ocniţa-Aval Baraj293, Ostrovu 
Corbului-Botul Cliciului-km. 911294, Sălcuţa-Piscul Cornişorului295, 
Sopot296, Şimnic297, Vădastra-Măgura Fetelor298, Vela299. 
 Tehnica este prezentă şi în Banat, la Băile Herculane-Peştera Hoţilor 
(nivelul i300, nivelul j301 şi nestratigrafiat302), Băile Herculane-Peştera 
Oilor303, Moldova Veche-Humca304 şi o descoperire nesigură de la Gârlişte-
Peştera Galaţ305. 
 Ceramica şnurată Coţofeni transilvăneană abia o găsim amintită, ea 
lipsind aproape cu totul din sintezele actuale. Prin urmare, nici legăturile 
cu zonele învecinate, de unde comunităţile intracarpatice primesc 
asemenea produse, nu au fost precizate. Situaţia din Transilvania este 
reflectată în monografiile dedicate culturii Coţofeni doar prin 
descoperirea mai veche de la Nandru-Peştera Spurcată306. Totuşi, atât 
semnalări mai vechi, descoperiri menţionate în ultimele decenii sau altele 
încă inedite permit să completăm substanţial harta răspândirii acestei 
                                                                                                                        
286 MOTZOI-CHICIDEANU et al. 2001, p. 187. 
287 ROMAN 1976, p. 29, pl. 50/16; ROMAN et al. 1992, Taf. 29/24; 30/11. 
288 ROMAN 1976, p. 29, pl. 50/7, 14, ROMAN et al. 1992, Taf. 30/3, 5-7, 9. 
289 ROMAN et al. 1992, Taf. 30/11. 
290 ROMAN 1976, p. 29, pl. 49/12; 50/5; 51/1; ROMAN et al. 1992, Taf. 30/1-2, 4, 8, 12. 
291 PETRE-GOVORA 1982, p. 9, 25, fig. 10/6-15; ROMAN et al. 1992, p. 61, Taf. 29/6-11; 
PETRE GOVORA 1995, p. 18; TUŢULESCU 2011, p. 100-103, fig. 5/1, 3-4, 7. 
292 BERCIU 1981, p. 13, pl. 3/5; 13/1; ROMAN et al. 1992, p. 61-62, Taf. 29/12-13; 
TUŢULESCU 2011, p. 100-103, fig. 7/6. 
293 TUŢULESCU 2011, p. 100-103, fig. 6/1-7; 7/1-5; 8/1. 
294 ROMAN et al. 1992, p. 61, Taf. 29/14-18; 31/2-4. 
295 BERCIU 1961a, p. 128, fig. 151/1. 
296 ROMAN 1976, p. 29, pl. 50/6. 
297 GALBENU 1975, p. 38. 
298 CHRISTESCU 1927-1932, fig. 27/3-4; ROMAN 1976, p. 29, pl. 50/3; ROMAN et al. 1992, 
Taf. 32/1. 
299 ROMAN 1976, p. 29, pl. 50/1; ROMAN et al. 1992, Taf. 29/25. 
300 ROMAN 1976, p. 29, pl. 49/13; ROMAN et al. 1992, Taf. 29/21. 
301 ROMAN 1976, p. 29, pl. 50/8, ROMAN et al. 1992, Taf. 29/19. 
302 ROMAN 1976, p. 29, pl. 50/15, ROMAN et al. 1992, Taf. 29/20. 
303 PETRESCU 2000, p. 61, pl. XCIV/6. 
304 ROMAN 1976, p. 29, pl. 50/9. 
305 ROGOZEA 1986, p. 175, pl. XIX/1, din ilustraţie nu rezultă acest lucru. 
306 ROSKA 1941, p. 72, nr. 214, fig. 25/21; ROMAN 1976, p. 29, pl. 50/4; ROMAN et al. 1992, 
Taf. 29/26-27; CIUGUDEAN 2000, p. 28. 
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tehnici şi în spaţiul intracarpatic. Astfel, putem repertoria în prezent 17 
puncte cu astfel de apariţii, aproape egalând numeric pe cele olteneşti, însă 
nu şi cantitativ ori din punct de vedere al diversităţii. Descoperirile provin 
de la Agrij-La Piatră307, Aiton-Locul lui Poţu308, Ampoiţa-La Pietre309, 
Ardeu-Gura Cheilor (locuinţa 2/2003)310, „Blaj”311, Câlnic-Dealu Mare312, 
Cicău-Sălişte313, Cernat-Dâmbu Bisericii314, Gherla-Castru315, Giurtelecu 
Şimleului-Coasta lui Damian (din G 2/1999)316, Ighiel-Piatra Poienii317, 
Lisnău-Dealu Melcilor318, Moigrad-Pomet319, Nandru-Peştera Spurcată320, 
Sebeş-Papuc (nestratigrafiat)321, Sebeş-Râpa Roşie322, Tureni-Peştera la 
Cuptor323. Recent a fost semnalat cel mai mare lot (29 fragmente ceramice) 
de materiale Coţofeni transilvănene considerate „şnurate”, apărut în 
săpăturile de la Floreşti-Polus Center324. Însă, cele mai multe, dacă nu toate 
fragmentele din urmă (sunt ilustrate doar cinci dintre ele) poartă doar un 

                                                 
307 KALMAR, POP 1988, p. 72, fig. 4/32. 
308 BOROFFKA 1994, p. 14, nr. 9. 
309 CIUGUDEAN et al. 1999, p. 42, pl. VII/7. 
310 FERENCZ et al. 2004, p. 44. 
311 BLĂJAN, TATAI-BALTĂ 1978, p. 13, fig. 13/2. În realitate vasul este ornamentat cu 
şnurul imprimat (material studiat de noi în Muzeul de Istorie „Augustin Bunea” Blaj). 
312 ROTH 1942, p. 205; ROTH 1943, p. 441. 
313 WINKLER, TAKÁCS 1981, p. 327, fig. 9/1-2 (fragmentele aparţin aceluiaşi vas). Deşi 
autoarele studiului apreciau că tehnica utilizată în acest caz este cea a împunsăturilor 
succesive, studiul direct ne permite să rectificăm şi să afirmăm că decorul este şnurat. 
314 REPARHCOVASNA 1998, p. 70. 
315 ROSKA 1941, fig. 20/5; ROSKA 1942, p. 254, fig. 315/5; KALMAR 1983, p. 63, pl. VIII 
b/60. 
316 BEJINARIU 2005, p. 54, pl. XI/4, unde decorul este descris ca fiind realizat în tehnica 
Furchenstich. La o privire mai atentă s-a putut observa că avem de-a face cu un decor 
şnurat (informaţii oferite cu amabilitate de către colegul Ioan Bejinariu). 
317 BERCIU, BERCIU 1946, p. 45, fig. 35/9-10. Fragmentele de ceşti amintite ca fiind 
decorate cu şnurul din aceeaşi staţiune (BERCIU, BERCIU 1946, fig. 33/3; 35/8) sunt 
ornamentate în tehnica împunsăturilor succesive. 
318 SZÉKELY 1997, p. 78, nr. 29. 
319 ROSKA 1942, p. 184, nr. 252. 
320 ROSKA 1941, p. 72, nr. 214, fig. 25/21; ROMAN 1976, p. 29, pl. 50/4; ROMAN 1977, pl. 
48/14. 
321 Inedit. Săpături Ioan Al. Aldea (Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş). 
322 Inedit. Săpături Cristian I. Popa (Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia). 
323 LAZAROVICI 1997, p. 13. 
324 GOGÂLTAN, MOLNÁR KOVÁCS 2009, p. 102, 104, 107, 117, 136, pl. XXVIII/2; 
XXXIV/17; XXXVI/6; XXXVII/3, 7. 
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decor apropiat celui şnurat, destul de greu de definit ca tehnică. De altfel, 
nici motivele realizate în această manieră nu sunt cele specifice ceramicii 
şnurate. Descoperirile consemnate la Turdaş (jud. Hunedoara) pot fi de 
aici sau nu, deci nu avem certitudinea localizării unui nou punct325. La 
Cetea-Picuiata decorul imprimat cu şnurul a apărut pe fragmente de 
pereţi de locuinţă Coţofeni III326. Cât priveşte alte descoperiri, acestea 
trebuie înlăturate din rândul celor decorate prin imprimarea cu sfoara 
răsucită327. 

Cu totul sporadic, decorul cu şnurul este întâlnit şi în Crişana, la 
Girişu de Criş-Râturi328, Peştera-Peştera Igriţa329, Oradea-Salca330 şi Vadu 
Crişurilor-Peştera cu Apă331. La sud de Dunăre, pe teritoriul Serbiei, îl 
întâlnim la Krivelj-Čokulu Balaš332, Vajuga-Pesak333, Zlotska pećina, 
Smedovac-Grabar şi Veljkovo-Kapu Djaluj334, iar în Bulgaria, la Rabicha-
Peştera Magurata335. De asemenea, apare şi aria grupului Ostrikovac, 
derivat din elemente Coţofeni târzii, în nivelul Id al aşezării eponime336. La 
nord de Dunăre, contemporan culturii Coţofeni, decorul şnurat apare în 
nivelul superior al aşezării de la Celei337, în cultura Baden, faza târzie, la 
Pişcolt-Nisipărie338, dar şi în Baden C, la Sanislău-Ferma C.A.P.339. 

                                                 
325 În monografia ceramicii şnurate sud-est europene, Petre Roman a repertoriat 
descoperirea la Turdaş (ROMAN et al. 1992, Taf. 29/22). Pe de altă parte, M. Roska 
atrăgea atenţia asupra faptului că, în opinia sa, ceramica şnurată găsită, după Z. Torma, 
la Turdaş (jud. Humedoara) provine de la Nandru (ROSKA 1941, p. 74; ROSKA 1942, p. 
287). 
326 POPA et al. 2006, p. 183. 
327 De pildă, cele localizate la Aiud-Cetăţuie, Cerişor-Peştera Cauce şi Albeşti-Sub 
Cetăţea (GOGÂLTAN, MOLNÁR KOVÁCS 2009, p. 136), citate greşit după BALTAG, 
BOROFFKA 1996, fig. 2/7; CIUGUDEAN 2000, pl. 57/4; CIUGUDEAN et al. 2005, pl. III/3. 
328 DUMITRAŞCU 1967b, p. 73, pl. I/3; DUMITRAŞCU 1972, nota 41. 
329 ROSKA 1941, fig. 17/7; ROSKA 1942, p. 140, fig. 162/7; EMÖDI 1988, p. 485, 487-488. 
330 ROMAN, NÉMETI 1978, p. 51; ROMAN et al. 1992, Taf. 29/23. 
331 ROMAN 1976, p. 29, pl. 50/10. 
332 TASIĆ 1987, pl. II/14; TASIĆ 1995, fig. 24/6. 
333 POPOVIĆ et al. 1986, p. 169. 
334 SPASIĆ 2010a, p. 167, 169-170. 
335 DŽAMBAZOV, KATINČAROV 1974, fig. 15/δ. 
336 SPASIĆ 2010a, p. 167. 
337 BUJOR 1967, p. 214-215; ROMAN et al. 1992, p. 60-61, Taf. 28/5-6. 
338 ROMAN, NÉMETI 1978, p. 30, pl. 33/8; ROMAN et al. 1992, p. 62-63. 
339 IERCOŞAN 1990-1991, fig. 10/5; 13/2. Acest tip de decor nu este amintit în text, ci se 
poate deduce doar din ilustraţie; NÉMETI 1999, p. 47. 
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 Cele mai timpurii descoperiri ce provin din contexte sigure, datează 
decorul şnurat Coţofeni începând cu subfaza Coţofeni IIa, în nivelul I de 
la Braneţ-Piscu Rusului340, iar cele mai târzii prin descoperirile bănăţene 
din nivelul j de la Băile Herculane-Peştera Hoţilor (CS)341, cele 
transilvănene de la Giurtelecu Şimleului-Coasta lui Damian342 şi cele din 
nord-estul Olteniei, de la Ocnele Mari-Zdup343, Ocniţa-Cosota344 şi Ocniţa-
Aval Baraj345, datate de noi în subfaza IIIc. În contextul descoperirilor 
enunţate, materialul şnurat de la Răchita trebuie plasat, prin motivul 
realizat, fără factură mai târzie, în etapa Coţofeni IIIb. 

Cât priveşte utilizarea şnurului fals, cea care ne interesează în mod 
direct, menţionăm că la Dubene, în partea de nord-vest a Traciei, 
ceramica şnurată propriu-zisă apare cu titlu de excepţie. În schimb, aici 
este întâlnit frecvent decorul în şnur fals, caracteristic regiunii din jurul 
Plovdivului. Folosirea acestei tehnici în spaţiul amintit este văzută ca 
rezultat al influenţelor exercitate de ornamentaţia culturii Ezero, aflată în 
estul Traciei. Prezenţa decorului în şnur fals pe Struma superioară apare, 
probabil, ca rezultat al contactelor cu regiunea Plovdivului346. În schimb, 
în Yunatsite XIV-IX această tehnică este rar întâlnită347. 

Revenind la descoperirea de la Răchita, trebuie să mai remarcăm 
faptul că dacă la Câlnic, în vecinătate, prezenţa decorului şnurat este doar 
semnalată, fără a avea alte informaţii, pe cursul aceluiaşi râu, un alt sit 
Coţofeni III, cel de la Sebeş-Papuc cunoaşte astfel de produse348. Este 
interesant faptul că motivistica unuia dintre fragmentele ornamentate cu 
şnurul şi în tehnica Furchenstich (fig. 11/2) prezintă analogii, aproape 
până la identitate, cu aceeaşi descoperire Coţofeni de la Leu (jud. Dolj)349 

                                                 
340 ULANICI 1975a, p. 251, 253, fig. 5/1; 6/13; ULANICI 1975b, p. 51, 55, fig. 1/1; pl. 1/2, 7; 
vezi şi ROMAN 1977, pl. 47/2; VULPE 2001, fig. 32/1, 3. 
341 ROMAN 1976, p. 29, pl. 50/8; ROMAN et al. 1992, p. 63. 
342 BEJINARIU 2005, p. 54, pl. XI/4. 
343 ROMAN et al. 1992, p. 61, Taf. 29/6-11; PETRE GOVORA 1995, p. 18; TUŢULESCU 2011, 
p. 100-103, fig. 5/1, 3-4, 7. 
344 BERCIU 1981, p. 13, pl. 3/5; 13/1; ROMAN et al. 1992, p. 61-62, Taf. 29/12-13; 
TUŢULESCU 2011, p. 100-103, fig. 7/6. 
345 TUŢULESCU 2011, p. 100-103, fig. 6/1-7; 7/1-5; 8/1. 
346 NIKOLOVA 1996, p. 84, 87. 
347 NIKOLOVA 1996, p. 87. 
348 Materiale provenite din săpăturile lui Ioan Al. Aldea (Muzeul Municipal „Ioan Raica” 
Sebeş). 
349 ROMAN 1976, p. 29, pl. 49/12; 50/5; 51/1; ROMAN et al. 1992, Taf. 30/1-2, 4, 8, 12. 
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(fig. 11/1), prezentată de noi drept analogie pentru decorul şnurat de la 
Răchita. Tot de la Sebeş-Papuc avem un alt fragment imprimat cu şnurul 
(fig. 11/3), cu o motivistică similară unei descoperiri şnurate Coţofeni de 
la Ocnele Mari350 (fig. 11/4). 
 

 
 

Fig. 11. Ceramică şnurată Coţofeni de la Sebeş-Papuc (2-3) şi analogii din siturile 
de la Leu (1) şi Ocnele Mari (4) (1, 4 – după Roman et al. 1992; 2-3 – inedit) 

 
4. Tot situl de la Răchita ne oferă şi o frumoasă reprezentare a unei 

spirale-ochelari, executată în tehnica Furchenstich la baza unei toarte de 
urcior, alături de un decor tipic Coţofeni format din benzi verticale 
haşurate în reţea351 (fig. 56/7; pl. 61/7). 

Acest motiv, cu totul aparte, este prezent doar pe ceramica Coţofeni 
III. Cea mai bună analogie, dar şi mai apropiată din punct de vedere 
geografic se află tot pe Valea Sebeşului, în situl Coţofeni de la Sebeş-
Papuc, descoperire ce provine din nivelul superior al locuirii352. Deşi nu 
avem niciun vas întreg din care să putem observa modul de dispunere a 
                                                 
350 ROMAN et al. 1992, Taf. 29/6. 
351 Ilustrată deja la ROMAN 1976, p. 28, pl. 43/7; ROMAN 1977, p. 195, pl. 49/16; 
CIUGUDEAN 2000, p. 36, pl. 141/1; POPA 2010, p. 12, pl. 5/7. 
352 Fragmentul ceramic cu spirală-ochelari a fost semnalat, iniţial, de către Ioan 
Andriţoiu (ANDRIŢOIU 1985, p. 13, nota 34; ANDRIŢOIU 1992, p. 18, nota 101); ilustrat la 
CIUGUDEAN 2000, p. 36, pl. 141/2; POPA 2010, p. 12, pl. 5/5. 
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unor astfel de motive, în asocierea lor cu alte motive coţofeniene, totuşi 
felul în care sunt ordonate pandantivele-ochelari pe fragmentul de vas de 
la Sebeş-Papuc ne lasă să înţelegem că acestea formau frize ce acopereau 
umărul unor vase de mari dimensiuni, probabil urcioare sau amfore353. 
Reprezentări de pandantive-ochelari sunt publicate sau semnalate şi pe 
alte fragmente ceramice Coţofeni, din locuiri Coţofeni III, la Ampoiţa-La 
Pietre354, Şeuşa-Gorgan355 la care pot fi adăugate, în opinia noastră, 
fragmentele ceramice de la Câlnic356 şi Livezile (jud. Alba)357. 

Întrucât foarte recent am abordat întreaga problematică a acestui 
tip de reprezentări, ca şi implicaţiile ce decurg din prezenţa lor pe 
ceramica Coţofeni358, ne rezumăm aici doar la câteva observaţii. Un 
aspect important de precizat este cel al datării lor relative. Contextele 
certe din care provin descoperirile ne permit să concluzionăm că avem în 
faţă doar nivele târzii de locuire Coţofeni, aici înţelegând locuiri ce se pot 
data cert în subfaza Coţofeni IIIb, fără a avea dovezi de continuare şi în 
etapa IIIc. Aşa este cazul pentru descoperirile ce provin din săpături 
sistematice: nivelul superior al aşezării de la Sebeş-Papuc şi nivelul 
superior al locuirii de la Şeuşa-Gorgan (L 2/2000). Adăugăm şi observaţia 
că reprezentările de acest gen apar doar în aşezări Coţofeni pe care le 
putem cataloga, mai mult sau mai puţin subiectiv, „importante”, 
comasate pe un areal destul de bine definit: Valea Sebeşului şi vestul 
Podişului Secaşelor, pentru care avem pandant rama răsăriteană a 
Munţilor Apuseni. 

Motivul pandantivelor-ochelari nu credem că poate fi o derivare 
din motivul spiralic ci, aşa cum s-a apreciat şi pentru cultura Gârla Mare, 
în care este frecvent întâlnit359, reprezintă o reproducere a pieselor de 
metal de genul pandantivelor în formă de ochelari întâlnite în inventarele 

                                                 
353 Vezi propunerea de reconstituire a acestui tip de vas şi decor, la POPA 2010, pl. 5/5. 
354 CIUGUDEAN 2002, p. 99, pl. 3/2; POPA 2010, p. 12, pl. 5/1. 
355 CIUGUDEAN 2002, p. 99; CIUTĂ, GLIGOR 2003, p. 24-25; CIUTĂ, GLIGOR 2006, p. 276. 
356 ROMAN 1976, p. 28, pl. 43/5, autor care consideră ornamentul format doar din 
„spirale simple”; POPA 2010, p. 12, pl. 5/2. Un alt fragment, decorat cu acelaşi motiv, a 
fost recent ilustrat de noi (POPA 2010, p. 12, pl. 6/3). 
357 Ilustraţia foto corectă la SCHROLLER 1933, pl. 29/10. Petre Roman ilustrează greşit 
decorul, pe care îl consideră o „reprezentare spiraliformă” (ROMAN 1976, p. 28, pl. 43/4); 
vezi şi POPA 2010, p. 12, pl. 5/6. 
358 POPA 2010, passim. 
359 DUMITRESCU 1961, p. 240. 
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unor morminte tumulare transilvănene360. Transpunerea acestor podoabe 
ca elemente decorative pe ceramică o întâlnim, de altfel, şi în alte culturi 
ale epocii bronzului361. Aceste piese de metal erau fie cunoscute de către 
meşterii olari fie, lucru încă nedemonstrat cert, utilizate de către 
comunităţile Coţofeni. Nu este exclus ca motivul să aibă şi o valenţă 
spirituală362. 

5. La fel de rar întâlnit este şi motivul ghirlandelor realizate din 
împunsături succesive de pe ceramica Coţofeni III, întâlnit pe un mic 
fragment de la Răchita-Vârfu Zăpozii (pl. 61/6). Singurele descoperiri 
asemănătoare publicate deja sunt de la Meteş-Piatra Peşterii363 şi Bretea 
Mureşeană-Măgura Sârbilor364, la care se alătură cele inedite de la Sebeş-
Râpa Roşie şi Băniţa-Peştera Bolii. Descoperirea stratigrafiată de la Meteş 
aparţine nivelului superior Coţofeni din aşezare, fapt ce susţine datarea sa 
târzie. 

Acelaşi motiv, încrustat cu pastă albă, îl întâlnim în ceramica 
Vučedol de la Sarvaš365. Însă, dispunerea decorului format din 
împunsături succesive în ghirlandă din mediul Coţofeni se regăseşte cel 

                                                 
360 POPA 2010, passim. Ca un element de noutate, şi surpriză în acelaşi timp, trebuie să 
adăugăm la cele prezentate în studiul nostru, apariţia a două pandantive-ochelari din 
cupru, similare întrutotul ca detalii tehnice celor din Munţii Apuseni (copiate ca model 
de comunităţile Coţofeni), într-un mormânt de tip Jamnaia de la Dobrovody (Ucraina), 
datat 2480-2300 BC cal. Singura diferenţă este dată de dimensiunile mici ale 
exemplarelor din mormântul amintit (BUNYATYAN, NIKOLOVA 2010, p. 43, fig. 10/7). 
Descoperirile deschid posibilităţi nebănuite în privinţa relaţiilor comunităţilor 
transilvănene şi cele nord-pontice, mai cu seamă că piese similare din metal ajung să fie 
cunoscute şi de comunităţile Bronzului timpuriu din aria culturii Kura-Arax 
(MAGOMEDOV 2006, fig. 4/21), areal în care, în Georgia, la Ozni, întâlnim incizate fidel 
spirale-duble, pe vase ceramice din morminte tumulare (ZISCHOW 2004, I, p. 19, 23; II, 
p. 5-6, 120 – figuri, f.n.). 
361 Pe lângă cea precizată în nota precedentă, în Transilvania, la Albeşti (jud. Mureş), în 
cadrul culturii Wietenberg, avem pandantive-ochelari incizate în acelaşi mod (BALTAG, 
AMLACHER 1987-1988, p. 99, pl. II/3; BALTAG, BOROFFKA 1996, p. 389, 392; POPA 2010, 
p. 12, pl. 6/4). O podoabă de acest tip este redată schematizat şi pe gâtul unei căni din 
Grecia, din Helladicul timpuriu III de la Olympia, legată de manifestările de tip Cetina 
(MARAN 2007, p. 16, pl. IIIa/1). 
362 POPA 2010, p. 1-17 (il.). 
363 CIUGUDEAN 2000, p. 27, pl. 79/3 („semiove”). 
364 ROTEA 1981, pl. VIII/3 (dacă desenul nu reprezintă un „scut”). 
365 BALEN 2005, fig. 35 = pl. 53/201. 
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mai bine pe vasele culturii amforelor sferice366. Până a se accepta, în cele 
din urmă, un sincronism între Coţofeni III şi cultura amforelor sferice367, 
relaţiile spaţiului intracarpatic cu estul şi nord-estul păreau foarte 
ermetice368. Acum credem că putem vorbi de multe similituni de 
ornamentaţie şi chiar forme ceramice, pe care comunităţile Coţofeni se 
pare că le preiau din acest mediu cultural. Este foarte posibil ca unele 
motive decorative, considerate îndeobşte ca influenţe Kostolac şi 
Vučedol, să se datoreze acestei culturi369. Să fie vorba de influenţe sau 
moşteniri estice din amforele sferice târzii, aceleaşi prin care s-au 
transmis în cultura Schneckenberg şi mormintele în cistă? Cert este că 
multe dintre contactele cu dinamica arie a culturii amforelor sferice 
trebuiesc reconsiderate, cum la fel de necesară este explicarea unor 
similitudini ale stilului Furchentich (Coţofeni III) din Transilvania cu cel 
din aria unor grupe post-Baden din sud-vestul Slovaciei, precum Bošáca 
sau Jevišovice, bogate în motive „consacrate” ca fiind coţofeniene, 
realizate în tehnica împunsăturilor succesive370. 
                                                 
366 România: Albiş-Curtea lui Bajka Ferenc (SZÉKELY 2004a, p. 49, fig. 1/1; SZÉKELY 
2004b, p. 41, pl. 7/1; SZÉKELY 2007, p. 35), Dolheştii Mari (DINU 1959, p. 217, fig. 5; 
DINU 1961, p. 46, 49, fig. 1; 3/3; SZMYT 2010, pl. 5/7, 9), Folteşti (SZMYT 2010, pl. 51/1), 
Piatra Neamţ (MĂTASĂ 1959, p. 726-727, fig. 4 = 5/1; DINU 1961, fig. 8/2; SZMYT 2010, 
pl. 32/9); Republica Moldova: Corpaci (SZMYT 2003, fig. 7/1; SZMYT 2010, fig. 53), Orhei 
(SZMYT 2010, fig. 54/6); Ucraina: Primorskoye (SZMYT 2010, fig. 55/4), Miniyki (SZMYT 
2010, pl. 25/5), Mezhirichi (SZMYT 2010, pl. 27/4, 6-7), Suyemtsy I şi II (SZMYT 2010, pl. 
38/2-3, 11), Samchyntsy (SZMYT 2010, pl. 57/13), Peresopnitsa (SZMYT 2010, pl. 58/12); 
Polonia: Klementowice B (SZMYT 2010, fig. 9/23-24); Belarus: Vysokoye (SZMYT 2010, 
pl. 47/5). 
367 A se vedea datele C14 publicate recent din aria acestei culturi (SZMYT 2010, p. 63-80, 
fig. 18-25, 66). 
368 Descoperirea unui mormânt în cistă aparţinând culturii amforelor sferice, la 
Sînmărtin Ciuc, în Transilvania de sud-est, probează pătrunderea acestor comunităţi şi 
în interiorul arcului carpatic (SZÉKELY 2009, p. 40-42, fig. 1). 
369 Alte asemănări între ceramica Coţofeni III şi cea a culturii amforelor sferice: romburi 
simple, incizate, precum la Ţebea (HARŢUCHE 1969, fig. 4/9) şi Clit (DUMITRAŞCU 1972, 
p. 55, pl. IX/11), în mediul Coţofeni, cu analogii în cultura amforelor sferice: SZMYT 
2010, fig. 45/8 (Luchin-Zavale); pl. 39/2 (Suyemtsy II); pl. 52/8 (Krasnaselski); pl. 53/13 
(Mezhirichi-Shtany). La acestea credem că putem alătura, deocamdată, doar la o primă 
vedere, apariţia decorului în zigzag pe vasele ceramice Coţofeni, atât de tipic în spaţiul 
ocupat de amforele sferice, cât şi apariţia vaselor globulare şi a decorului incizat târziu 
(romburi şi trunghiuri haşurate), ce definesc etapa Coţofeni IIIc. 
370 A se vedea studiul semnat de Jana Mellnerová Šuteková, în care se atrage atenţia 
asupra apariţiei simultane, atât în Carpaţii Apuseni, cât şi în sud-vestul Slovaciei a 
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Motivele geometrice curboliniare (cercuri concentrice, spirale, 
spirale-ochelari) constituie o componentă specifică fazei finale Coţofeni 
din Transilvania. Ne apare destul de clar faptul că aceste elemente 
decorative formează un „pachet” comun şi probabil că ele nu pot fi 
disociate ca datare. Contextele din care provin ne asigură situarea lor în 
subfazele Coţofeni IIIb-c, cu rezerva că ultima etapă nu a oferit material 
stratigrafiat cert371. Raportarea acestor motive la lumea sudică pare 
tentantă, ea sprijinindu-se pe câteva elemente din arii culturale diferite, 
însă la acelaşi palier cronologic. Cercuri concentrice, după cum am văzut, 
ne sunt cunoscute cel mai aproape pe ceramica culturii Vučedol şi 
Kostolac (deşi cel mai adesea ştampilate). Mici spirale le întâlnim pe 
ceramica grupului Ostrikovac, în nivelul d al aşezării eponime372. Într-o 
formă similară, însă realizate prin imprimare, le cunoaştem şi în 
Helladicul timpuriu II în nordul Greciei, la Zygouries (ilustrate alături de 
ceramică cu bune analogii în mediul Coţofeni târziu de pe linia 
Dunării)373 sau pe Acropola Atenei (cu aceeaşi asociere)374. 

6. Decorul format din cerculeţe imprimate, cel mai probabil cu un 
capăt de trestie - aşa cum le întâlnim dispuse pe un rând pe umărul unui 
vas cu incizii în tehnica Furchenstich de la Răchita (pl. 46/8) – reprezintă 
şi el o apariţie rară pe vasele ceramice Coţofeni. Îl întâlnim pe corpul 
exterior al vaselor Coţofeni în Transilvania, la Cetea-Glămeia375, Băniţa-
Peştera Bolii376 şi Şincai-Cetatea Păgânilor377, iar în Oltenia la Ostrovu 
Corbului378, Ostrovu Şimian379 şi Dubova-Cuina Turcului380, în ultima 

                                                                                                                        
tehnicilor de decor Furchenstich şi barbotinare ori modelarea vaselor cu ansa lunata 
(ŠUTEKOVÁ 2012, p. 100; vezi şi VLADÁR 2008, p. 78, 82; ŠUTEKOVÁ 2010). 
371 Publicate prima dată de către HOREDT 1941, p. 93-94, Abb. 3/5 de la Petroşani; vezi şi 
ROMAN 1976, p. 28, 46. 
372 STOJIĆ 1996, Tab. VII/1, 3-5; XII/7-10. 
373 BLEGEN 1928, p. 107, fig. 91/1; pl. IV/9-10; VI/3 – unele asociate pe acelaşi vas cu 
motivistică, de asemenea, tipică fazei Coţofeni IIIb şi IIIc; vezi observaţia asupra acestor 
materiale şi la ROMAN 1976, p. 63. 
374 BRONEER 1933, fig. 27/i-j. 
375 BERCIU, BERCIU 1946, p. 43, fig. 32/8. 
376 Inedit. Săpături Ioan Andriţoiu şi Tiberiu Mariş (Muzeul Civilizaţiei Dacice şi 
Romane – Deva). 
377 Inedit. Săpături Valeriu Lazăr (Muzeul Judeţean Mureş). 
378 Observaţii personale pe material; pentru desen vezi şi ROMAN 1976, pl. 98/3; ROMAN 
1977, pl. 49/7. 
379 BERCIU 1939, fig. 86/13. 
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staţiune pe forme mai degrabă Vučedol. În unele cazuri cerculeţele 
imprimate apar şi pe interiorul buzelor unor vase. De pildă, la Sebeş-
Papuc acestea din urmă apar încă din nivelul I381, ceea ce le asigură 
datarea încă la nivel de Coţofeni IIIa, dar sunt prezente şi în nivelul 
superior, IIIb; le regăsim însă şi în descoperiri Coţofeni IIIc, la 
Româneşti-Peştera cu Apă, într-o variantă de cercuri cu punct central382. 

Deşi există antecedente în cadrul grupului Celei383, din cele avute la 
dispoziţie putem afirma că în cadrul culturii Coţofeni le întâlnim doar în 
faza a III-a (IIIa-IIIb, în varianta cu punct central şi în IIIc). Prezenţa lor 
pe vasele ceramice din cultura Vučedol şi grupul Ostrikovac384 ar putea 
sugera posibila lor origine din nord-estul Serbiei de azi, dacă nu cumva, 
date fiind descoperirile de subfază Coţofeni IIIa transilvănene, influenţa 
s-a răsfrânt în sens invers, către grupele amintite. 

7. Un motiv specific locuirii Coţofeni de la Răchita este cel format 
din linii dispuse în „căpriori”, executate în tehnica Furchenstich, care dau 
aspectul unui motiv amplu în zigzag. Acesta formează metope late, 
distincte, integrate în general între grupe de linii orizontale (pl. 38/2-3, 7; 
39/7, 18; 52/4), prezent pe vase mari, voluminoase. Alteori motivul se 
repetă în „căpriori”, fără a forma metope, executat fiind în aceeaşi tehnică 
(pl. 46/6). În prima formă îl regăsim cu analogii foarte bune în materialul 
Coţofeni descoperit la Cetea385, Valea Mică-Şupelniţă386 sau Poiana 
Ampoiului-Piatra Corbului (nivelul inferior)387. Motivul nu trebuie să fie 
străin de cel format din zigzaguri propriu-zise, întâlnite tot la Răchita pe 
mai multe fragmente de vase mai mici (pl. 13/13, 17, 20; 14/23, 28; 38/8-
9; 44/4; 45/1; 46/7; 48/7). Observaţiile noastre pe materialele stratigrafiate 
din locuiri Coţofeni III cu mai multe nivele de locuire, aflate în zonă, 
precum cele de la Sebeş-Papuc şi Râpa Roşie, ne-au permis să 
concluzionăm că în nivelul inferior aceste motive în zigzag lipsesc, ele 
fiind prezente doar în nivele superioare, post Coţofeni IIIa. Frecvenţa 

                                                                                                                        
380 PĂUNESCU 1979, p. 46, fig. 24/3; PETRESCU 2000, p. 61, pl. XXXIV/11 = LXXXVI/7; 
LXXXVI/3. 
381 Inedit. Săpături Ioan Al. Aldea (Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş). 
382 ROMAN 1976, pl. 107/4. 
383 BUJOR 1967, p. 214. 
384 STOJIĆ 1996, Tab. V/12-13; XI/21-22; XII/1-2 (nivelul I c); VI/12 (nivelul I d). 
385 REINERTH 1929, Abb. 3/1, 3. 
386 LIPOVAN 1982, p. 12, pl. I/10. 
387 CIUGUDEAN 2000, pl. 71/9. 
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acestora la comunităţilor amforelor sferice din nord şi nord-est388 trebuie 
să ne determine să ţinem cont de o posibilă influenţă, alta deci cât cea 
sud-vestică, sud-dunăreană. 

8. Cana cu corp bitronconic şi decor format din triunghiuri 
haşurate incizate, asociate cu „boabe de linte”, de la Săsciori-Vârfu Mâglii 
(pl. 65/15) este asemănătoare unei descoperiri de la Livezile389, motiv 
pentru care Horia Ciugudean o şi include în rândul manifestării culturale 
definite ca grupul Livezile390. Apropieri, în direcţia utilizării inciziilor fine 
la realizarea triunghiurilor, puse pe seama unor influenţe sud-
dunărene391, unele haşurate oblic, altele în reţea, se pot face şi cu alte 
descoperiri publicate de la Deva-Dealu Cetăţii392, Meteş-Piatra Peşterii393 
şi Zlatna-Colţul lui Blaj394, atribuite aceluiaşi grup Livezile395. În situri 
Coţofeni certe, căni cu decor asemănător (triunghiuri haşurate asociate 
cu „boabe de linte”) se cunosc din descoperirile de la Geoagiu (jud. 
Hunedoara)396 şi Ţebea-Ruşti397. Acelaşi decor apare pe o cană din 
aşezarea Coţofeni III, cu elemente Kostolac, de la Bocşa Montană-
Colţan398. Motive similare, realizate din linii incizate le regăsim chiar pe 
vase mai timpurii, Coţofeni II, la Floreşti-Polus399, dar şi pe ceşti sau alte 
tipuri de vase Coţofeni III, la Boarta400, Gârbova de Sus401 şi Basarabi402. 
Analogiile nu lipsesc nici din spaţiul sud-dunărean. Pentru mediul 
Coţofeni-Kostolac sârbesc remarcăm cana cu formă şi decor similare 
găsită la Klokočevac403, dar şi un fragment de vas de la Kljanc404. O bună 
                                                 
388 SZMYT 2010, passim. 
389 CIUGUDEAN 1997, p. 10, 12, fig. 9/2; CIUGUDEAN 2000, p. 61, pl. 115/2. 
390 CIUGUDEAN 1996, p. 80. 
391 CIUGUDEAN 1996, p. 142; RIŞCUŢA 1999-2000, p. 209. 
392 RIŞCUŢA 1999-2000, p. 209, pl. VI/3. 
393 CIUGUDEAN 2003, p. 95, fig. 6/13. 
394 LIPOVAN 1983, p. 37, pl. III/10; CIUGUDEAN 1991, fig. 24/11; CIUGUDEAN 1996, fig. 
43/13. 
395 CIUGUDEAN 1997, p. 90, 95-96, fig. 43/13. 
396 ROSKA 1942, p. 15, fig. 4/4. 
397 RIŞCUŢA et al. 2012, p. 68, pl. XIII/1. 
398 GUMĂ, SĂCĂRIN 1981, p. 63; pl. XIX/1; CIUGUDEAN 2000, pl. 105/4. 
399 GOGÂLTAN, MOLNÁR KOVÁCS 2009, pl. XXVIII/5 (Cx 17B). 
400 ROMAN 1976, pl. 84/2-3, 7, 9; 85/2, 6. 
401 ROMAN 1976, pl. 69/24. 
402 Un vas decorat pe umăr cu trei frize formate din triunghiuri incizate, haşurate în 
interior (ROMAN 1976, pl. 94/1). 
403 TASIĆ 1987, pl. II/12; TASIĆ 1995, pl. XXIV/1. 
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analogie în privinţa formei vasului de la Săsciori o avem şi în varianta 
Ljubljana a culturii Vučedol, unde apare şi decorul format din triunghuri 
dispuse asemănător, însă haşurate în reţea405. Corespondenţe pentru 
decor găsim, de asemenea, şi în mediul culturii Baden, din nord-vestul 
Boemiei, la Dolní Jiřetín406. De asemenea, forma o întâlnim în aria 
grupului Bošáca, la Košice-Barca I407. Motivul triunghiurilor incizate, 
haşurate oblic este întâlnit în această perioadă pe o arie geografică chiar 
mai întinsă, ce cuprinde Tracia şi spaţiul egeean408.  

Desigur, aşa cum deja subliniam cu alt prilej409, contextul 
descoperirii exemplarului de la Săsciori nu permite formularea unor 
concluzii tranşante, însă totuşi trebuie avut în vedere faptul că materialul 
de pe Vârfu Mâglii aparţine fazei Coţofeni III, micul fragment decorat cu 
un brâu alveolat publicat de noi ca aparţinând Bronzului timpuriu410 
putând face parte dintr-o aplicaţie tipică olăriei Coţofeni. Atribuirea 
vasului perioadei de existenţă a locuirii Coţofeni III, aşa cum am 
susţinut-o acum un deceniu411, a fost contestată, pledându-se în 
continuare pentru o încadrare în grupul Livezile412, însă ne susţinem 
punctul de vedere privind apartenenţa cănii la lotul ceramic Coţofeni III. 
Factura descoperirii, străină mediului Coţofeni, nu ne împiedică să o 
atribuim acestui orizont, ci doar susţine ideea unui import sau a unei 
influenţe venită, probabil, pe filiera sau din mediul Coţofeni-Kostolac 
bănăţean. În concluzie, în opinia noastră, exemplarul săsciorean reflectă 
conţinutul ceramic al fazei Coţofeni III, dar nu mai târziu de etapa IIIb şi, 
prin urmare, cana în discuţie, nu reflectă un orizont de locuire distinct şi 
ulterior acestei culturi. 

                                                                                                                        
404 NIKOLIĆ 1997, pl. IV/3. 
405 BATOVIĆ 1975, pl. 31/4. 
406 ZÁPOTOCKÝ 2008, fig. 6/8. 
407 VLADÁR 2008, p. 78-79, fig. 3. 
408 Vezi KATINČAROV 1978, p. 138, fig. 2. 
409 POPA 2001-2002, p. 82. 
410 POPA 2001-2002, p. 82, pl. VI/4. 
411 POPA 2001-2002, p. 82. 
412 O primă atribuire a vasului grupului Livezile, la CIUGUDEAN 1996, p. 80. Încadrarea 
se repetă şi în alte studii (CIUGUDEAN, ANGHEL 2000; CIUGUDEAN 2003, p. 99), autorul 
motivându-şi opţiunea şi prin faptul că motivistica formată din triunghiuri realizate 
prin incizii fine, asociată sau nu aplicaţiilor de „boabe de linte” reprezintă un element 
caracteristic grupului Livezile (CIUGUDEAN 2003, p. 100); aceeaşi încadrare şi la GLIGOR 
2001, p. 96. 
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9. Din săpăturile noastre întreprinse la Răchita provin şi două vase 
de tipul „sosierelor”, păstrate fragmentar. 

 Unul din vase are aspect tronconic, cu ciocul rotunjit, bine marcat, 
şi toarta uşor supraînălţată (fig. 58/1 = pl. 5/1), prezentând toate 
caracteristicile ce definesc o „sosieră” (saucière, Schnabeltasse413). Tot în 
această categorie includem şi vasul parţial întregibil, neornamentat, cu 
buza oblică, ciocul doar puţin sugerat şi corpul uşor oval (fig. 58/2 = pl. 
5/3). 

Vasele de acest tip reprezintă o raritate în aria culturii Coţofeni, 
unde întâlnim doar câteva fragmente şi vase întregi, ilustrând variante 
diferite. O ultimă repertoriere a vaselor de acest tip din aria culturii 
Coţofeni o datorăm lui Nikolaus Boroffka şi lui Thilo Stapelfeldt, care 
discută doar descoperirile de la Basarabi şi Zlotska Pećina414, la trei 
decenii după ce Petre Roman publica primele apariţii de acest gen415. 
După cum vom vedea însă, ele sunt mult mai prezente în aria culturii 
Coţofeni. 

Exemplarul cu cioc de scurgere şi toartă de la Răchita îşi găseşte 
cele mai bune analogii în „sosierele” descoperite în situri Coţofeni III cu 
materiale Kostolac din Serbia, la Gračanica-Gladnice416 şi la Zlot-Zlotska 
Pećina417. Din punctul de vedere al răspândirii lor, cele mai apropiate 
sosiere provin chiar din bazinul Văii Sebeşului, două fragmente inedite 
fiind descoperite în cadrul locuirii Coţofeni III de la Sebeş-Papuc, însă 
aici vorbim de variante uşor diferite418. Alte frafgmente de sosiere provin 
din aria intracarpatică a culturii Coţofeni, unele deja publicate, altele 
inedite. Astfel, în cadrul acestui tip trebuie să includem descoperirile din 

                                                 
413 Vezi, mai recent, pentru produsele balcanice, BOROFFKA, STAPELFELDT 1995. 
414 BOROFFKA, STAPELFELDT 1995, p. 277-278, 280, 286-287, Abb. 3/2; 4/1. 
415 Vasul de la Basarabi: ROMAN 1976, p. 21, 64, pl. 22/1; 49/1. Autorul publica, cu acelaşi 
prilej, un alt fragment dintr-un vas similar, din acelaşi sit (ROMAN 1976, p. 45, pl. 48/22), 
omis în repertorierea citată la BOROFFKA, STAPELFELDT 1995, care se opreşte doar asupra 
vasului întreg (BOROFFKA, STAPELFELDT 1995, p. 277, Abb. 4/1). 
416 JOVANOVIĆ 1970, p. 170, fig. 7/2; BRUKNER 1982, p. 94, fig. 11/8; TASIĆ 1995, pl. 
XXIV/2; BOROFFKA, STAPELFELDT 1995, p. 278, Abb. 3/1; SPASIĆ 2010a, p. 162, fig. 2/2, 
cu o datare mai rezervată, generalizată la fazele Coţofeni II-III. 
417 TASIĆ 1995, p. 60, 66, 172, fig. 50/4-5, pl. 8; 24/1; BOROFFKA, STAPELFELDT 1995, p. 
280, Abb. 3/2; SPASIĆ 2010a, p. 161-162, 173, fig. 2/1, cu o datare Coţofeni II-III. 
418 Materialul provine din săpăturile arheologice efectuate de către Ioan Al. Aldea. 
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faza finală de la Căpud-Măgura Căpudului419, Giurtelecu Şimleului-
Coasta lui Damian420, un fragment de la Băniţa-Peştera Bolii421, precum şi, 
cel mai probabil, două descoperiri Coţofeni II, respectiv fragmente din 
ciocul de scurgere ale unor vase de la Gilău-Castru422 şi Floreşti-Polus 
Center423. Din Oltenia cunoaştem o sosieră întreagă descoperită mai 
demult într-un mormânt de incineraţie Coţofeni III de la Negoi-Măgura 
lui Dumitru Radu (jud. Dolj)424, vas ce îşi găseşte foarte bune analogii cu 
sosiera de la Basarabi. La acestea alăturăm, tot din spaţiul românesc, o 
descoperire, nesigură, ce provine din cercetarea unei peşteri în munţii 
Pădurea Craiului (jud. Bihor)425. Din Bulgaria se cunosc două „sosiere”, 
ambele din aşezarea Coţofeni II de la Gradec-Kutiga426. 

Pentru cel de-al doilea vas, fără toartă de la Răchita (fig. 58/2 = pl. 
5/3), până acum cunoaştem o singură descoperire similară în mediul 
Coţofeni, în aşezarea din faza a III-a de la Meteş-Piatra Peşterii427. O altă 
bună analogie ne-o oferă şi un exemplar, de asemenea fără toartă, 
descoperit în Croaţia, la Sarvaš, în mediu Vučedol, care prezintă aceeaşi 
formă, chiar cu o îngroşare în interior a fundului identică vasului de la 
Răchita428. Un vas de la Svodin (Slovacia) ce provine dintr-un sit Baden 
târziu prezintă, de asemenea, o formă similară429, deşi nu a fost 

                                                 
419 GLIGOR 1999, p. 65, pl. VIII/7. Autorul descrie însă fragmentul ca provenind de la „o 
cană cu cioc larg de scurgere, de tipul askos”, ceea ce în mod normal este greşit, întrucât 
dacă este o saucieră, nu poate fi nici cană şi nici askos. 
420 BEJINARIU 2005, p. 53, pl. XIII/5. Autorul citat include în cadrul acestui tip ceramic şi 
două vase, întregibile, remarcându-le însă lipsa ciocului larg de scurgere (BEJINARIU 
2005, p. 53, V/6; IX/2), recipiente care, în opinia noastră, reprezintă doar căni de mari 
dimensiuni. 
421 Material inedit (săpături Ioan Andriţoiu, Tiberiu Mariş). 
422 KALMAR 1983, fig. 14/3; 16/13, 15, fără o încadrare tipologică a formei şi o datare, 
greşită, în faza Coţofeni I. Pentru încadrarea aşezării de la Gilău în faza Coţofeni II, deja 
s-a pronunţat şi Horia Ciugudean (CIUGUDEAN 2000, p. 49). 
423 GOGÂLTAN, MOLNÁR KOVÁCS 2009, pl. XXXVIII/8. Fragmentul, ce provine din Cx 
19A, nu beneficiază de o încadrare tipologică, decât pentru decor. 
424 CÂŞLARU 1979, p. 92, foto 3 (dreapta-jos). Vasul a fost greşit descris de autor drept 
askos. 
425 BODOLEA et al. 1987, p. 95-96, fig. 1. Numele peşterii cercetate nu este precizat. Din 
desenul vasului, întregit grafic, se deduce un cioc de scurgere a unui vas adânc. 
426 ALEXANDROV 1990b, pl. 52; 53/10; ALEXANDROV 1995, fig. 6/87. 
427 CIUGUDEAN 2000, pl. 78/4. Vasul nu este definit tipologic. 
428 BALEN 2005, p. 40, 83, pl. 48/180, autoarea definindu-l, simplu, ca vas conic. 
429 NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1974, Abb. 70/1. 
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repertoriat în nicio lucrare în rândul sosierelor. Forme similare regăsim 
însă şi în lumea helladică timpurie II, la Zygouries430 sau Lerna431. Toate 
aceste recipiente formează o categorie aparte a „sosierelor”, fără toarte şi 
cioc de scurgere. 

Cele mai vechi „sosiere” cunoscute apar în mediul Boleráz din 
Serbia, la Gradine na Bosut432 şi Gračanica-Gladnice433. Vasele de tip 
saucière sunt documentate şi în cadrul culturii Baden, risipite izolat pe o 
arie largă, în Ungaria (Tiszakeszi)434, România (Sânpetru German, pe 
Valea Crişului Alb435), Slovacia (Červený Hrádok436), Serbia (Jakuba437) şi 
Voievodina (Skorenovac438). 

La această vreme, „sosierele” se răspândesc pe arii geografice 
întinse. Se consideră, aproape unanim, că centrul de difuziune îl 
reprezintă lumea egeeană, unde aceste vase reprezintă, în forma specifică 
acestui spaţiu, produse frecvent întâlnite în Helladicul timpuriu II439, în 
Cycladicul timpuriu440 sau în Cipru441. Periferiile până unde ajung, adesea 

                                                 
430 BLEGEN 1928, fig. 90, 93. 
431 CASKEY 1956, p. 167-168, pl. 46/b. 
432 SPASIĆ 2011, p. 95, pl. II/2; autorul nu defineşte vasul ca sosieră, însă forma 
recipientului, prezenţa torţii şi a ciocului de scurgere, cu analogii în medii 
contemporane susţine încadrarea propusă de noi. 
433 GOVEDARICA 1997, p. 155; vezi şi OANŢĂ-MARGHITU 2003, p. 123-124. 
434 BANNER 1956, pl. LXII/16, 21 = CXIII/24; KALICZ 1963, Vergleichsabbildungen 42b; 
BOROFFKA, STAPELFELDT 1995, p. 280, Abb. 3/3. 
435 KALICZ 1963, Vergleichsabbildungen 42b; MORINTZ, ROMAN 1973, Abb. 8; ROMAN, 
NÉMETI 1978, p. 9, 18, pl. 9/1; BOROFFKA, STAPELFELDT 1995, p. 280, Abb. 4/2. 
436 NĚMEJCOVÁ-PAVÚKOVÁ 1974, p. 241, Abb. 4/11; BOROFFKA, STAPELFELDT 1995, p. 
277, Abb. 3/6. 
437 TASIĆ 1995, p. 161, fig. 42/2; BOROFFKA, STAPELFELDT 1995, p. 278, Abb. 3/4. 
438 GARAŠANIN 1958, p. 41 şi nota 219, pl. 7/1; BOROFFKA, STAPELFELDT 1995, p. 280, 
Abb. 3/5; SCHASSE 2010, Taf. 138/D1. Descoperirea de la Skorenovac a fost inclusă de 
către Petre I. Roman în faza a III-a, târzie, a descoperirilor Baden (ROMAN, NÉMETI 
1978, p. 41). 
439 BLEGEN 1921, p. 4-7, 10, 111-113, fig. 4, 6; BLEGEN 1928, p. 80, 90-92, fig. 66, 78-81, 
95; pl. VII/2; IX/1; X/1-2 (Zygouries); WAAGE 1941, p. 417-420, pl. 62/1, 3 
(Cheliotomylos); CASKEY, CASKEY 1960, p. 135, 140, 142,144, 146, 148-153, 155-156, 
165-167, pl. 49/VIII.7, VIII.15, VIII.35, VIII.39, VIII.43-44 (Eutresis), cu o explicare a 
noţiunii de „sosieră” (p. 165, nota 33); HOOD 1973, fig. 1/7 (Lerna); LAVEZZI 1978, p. 
411, 414, 424 (Corint); ATTAS et al. 1987, p. 79, 81, 83-87, 89; KRAMER-HAJOS, O’NEILL 
2008, p. 179-180, fig. 13/B11-B12 etc. 
440 CASKEY 1972, p. 362-363, 365-367, 370, 372-373, 391, 397, pl. 78 (Keos); MAC 
GILLIVRAY 1980, p. 12-14, 16, 25, fig. 3 (Mount Kynthos, Delos). 
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prin copiere în manieră locală, includ spre răsărit Troia I, iar spre nord 
Bazinul Carpatic. 

Acum o jumătate de secol, Nándor Kalicz compara vasele de la 
Tiszakeszi şi Sâmpetru German (Valea Crişului) cu „sosierele” din nordul 
Greciei, cu toate că vedea în produsele badenoide simple căni442. 
Referindu-se la mai multe tipuri de vase Coţofeni, ce includ şi „sosierele”, 
Petre Roman afirma că acestea „au o origine evident sudică şi ele au ajuns 
în cultura Coţofeni fie ca moşteniri (perfecţionate) din fondul local 
anterior, fie prin înrâuriri directe”443. Nikolaus Boroffka şi Thilo 
Stapelfeldt diferenţiază, pe criterii stilistice, mai multe tipuri principale: 
tipul helladic, specific nordului Greciei, tipul macenodian, răspândit în 
centrul Macedoniei, tipul sud-vest balcanic, eterogen în privinţa formelor, 
întâlnit pe cursul râurilor Vardar şi Morava, tipul Höckersaucieren, 
răspândit la nordul Dunării, de la fluviu până pe Tisa superioară şi zona 
Nitrei şi tipul reprezentat de vasul de la Basarabi, asemuit exemplarelor 
helladice. Cei doi le datează începând cu finalul EH I şi pe parcursul EH 
II, fiind tentaţi să creadă că toate „sosierele” ar forma un orizont comun 
cronologic la mijlocul mileniului III (2600-2400 BC)444. 

Cu descoperirile precizate, unele după cum spuneam inedite, 
exemplarele Coţofeni devin, oarecum surprinzător, cele mai numeroase 
din aria nord-dunăreană. Datarea lor este preponderentă în faza Coţofeni 
III (Răchita, Sebeş, Căpud, Băniţa, Basarabi, Negoi), însă piese precum 
cele de la Gilău şi Floreşti aparţin fazei a II-a. Fragmente dintr-o sosieră 
au fost descoperite de noi însă şi într-un complex Coţofeni Ia la Vinţu de 
Jos (fost Sibişeni)-Deasupra Satului445, astfel încât putem vorbi de un tip 
ceramic prezent pe întreaga durată de evoluţie a culturii, ceea ce repune 
în discuţie, alături de exemplarele aflate în mediul Boleráz, problema 
celor mai vechi „sosiere” şi a originii lor nord-balcanice şi nord-
dunărene446. Această posibilitate nu eludează observaţiile de mai sus, 

                                                                                                                        
441 GRACE 1940, p. 22, fig. 9. 
442 KALICZ 1963, p. 55, Vergleichsabbildungen 42a-b (pentru „sosierele” Baden); 42a-c 
(pentru cele din nordul Greciei). 
443 ROMAN 1976, p. 71. 
444 BOROFFKA, STAPELFELDT 1995, p. 281, 286-288, Abb. 1-5. 
445 Descoperire inedită (săpături sistematice Ioan Andriţoiu, Cristian I. Popa, 1998). 
446 De altmineri, Nikolaus Boroffka şi Thilo Stapelfeldt, fără a avea la dispoziţie la acel 
moment aceste ultime descoperiri, remarcau pe baza vechimii mai mari a culturilor 
Baden şi Kostolac faţă de lumea sudică posibilitatea apariţiei „sosierelor” în nord. 
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făcând plauzibilă o reîntoarcere a sensului de propagare a unor astfel de 
bunuri dinspre aria sudică, în timpul fazelor evoluate Coţofeni. Totuşi 
remarcăm, în final, răspândirea mai cu seamă, în aria Coţofeni, a 
„sosierelor” locale, din tipurile Höckersaucieren şi sud-vest balcanic, 
precum şi, izolat, a celui helladic, pe linia Dunării. Lipseşte însă tipul 
macedonian, astfel încât într-o discuţie privind aria de 
difuziune/influenţă, uzitând de termenul generic de „influenţă sudică”, 
calea central-macedoniană ar trebui exclusă. Prin urmare, vedem posibilă 
o evoluţie zonală, locală, a acestor vase, independentă de exemplarele 
elegante ale sudului - , unde ajung să fie transpuse chiar în aur -, pe care 
le copiază arareori. 

„Sosierele” aflate la Basarabi, Negoi şi Gradec, singurele care 
dovedesc înrâuriri directe din exemplarele Helladicului timpuriu II şi 
exprimă pe deplin acele influenţe sudice, adesea invocate. A fost, de altfel, 
remarcată prezenţa în Helladicul timpuriu II atât a ceramicii cu slip roşu, 
cât şi a celei cu „boabe de linte”, alături de forme de vase precum 
„sosierele”, cu similitudini în aria culturii Coţofeni447. Astfel, pe baza 
unor schimburi reciproce, între care şi amintitele vase, se preconizează 
un sincronism al culturii Coţofeni cu Helladicul timpuriu II448, pe deplin 
acceptabil pentru faza Coţofeni III. 
 Nu ştim în ce măsură exemplare datate ulterior, precum cel de la 
Deva-Dealu Cetăţii indică perpetuarea formei de sosieră calotiformă, cu 
un simplu cioc de scurgere, până la începutul Bronzului timpuriu sau, 
dimpotrivă, vasul trebuie atribuit tot culturii Coţofeni. La această vreme 
caracteristice (la modă) devin vasele cu tub de scurgere449, recipiente care 
funcţional trebuie privite prin excelenţă, spre deosebire de „sosiere”, ca 
destinate turnării unor lichide nevâscoase. În schimb, în lumea grecească, 
„sosierele” vor continua să existe în vesela epocii bronzului vreme 
îndelungată. 

Denumirea de „sosieră” este una generică şi ea nu rezolvă şi 
problema funcţionalităţii sale. Chiar dacă în spaţiul egeean, numeroasele 
fragmente de „sosiere” descoperite, de pildă, în sudul insulei Eubeea, au 
                                                                                                                        
Motivaţi de numărul mare de vase din acest tip în lumea helladică, vedeau însă ipoteza 
ca neverosimilă (BOROFFKA, STAPELFELDT 1995, p. 287). 
447 ROMAN 1976, p. 63; ALEXANDROV 1990b, p. 95. 
448 ALEXANDROV 1990a, p. 14. 
449 Vezi, mai recent, POPA 2005, p. 100-101, pl. 4/1-7; POPA, TOTOIANU 2010, p. 78-79, pl. 
4/1-7. 
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fost puse pe seama consumului de vin la întrunirile elitelor450, includerea 
vaselor de acest tip din aria culturii Baden în rândul celor destinate 
turnării vinului451 este greu de înţeles. Nepotrivirea izvorăşte din simplul 
fapt că viţa-de-vie nu s-a cultivat în Europa Centrală înainte de epoca 
fierului452. Pentru recipiente similare aparţinând epocii bronzului 
descoperite în Grecia, la Archondiko, s-a propus, prin analogii 
etnografice actuale, folosirea lor la extracţia uleiurilor. Dar şi în acest caz 
s-au exprimat rezervele de rigoare, impuse de lipsa unor analize chimice a 
depunerilor păstrate pe vase453. Aşadar, din aceste vase se turnau alte 
lichide decât cele enunţate până acum, or acestea nu pot fi precizate acum 
decât, cel mult, speculate în continuare454. Oricum, cultura Coţofeni 
beneficiază de o mare cantitate de vase destinate scoaterii, servitului şi 
                                                 
450 CULLEN et al. 2011, p. 33. 
451 SPASIĆ 2010b, p. 87. 
452 SHERRATT 2002, p. 66; SHERRATT 2007, p. 24-25. Eventual, poate fi luată în calcul 
această băutură doar dacă admitem că era importată din zonele sudice ale Europei. În 
Transilvania, putem semnala descoperirea unui sâmbure din specia Vitis în sedimentele 
eneolitice, aparţinând orizontului toartelor pastilate, de la Cheile Turzii-Peştera 
Ungurească (CIUTĂ 2012, p. 103-104, fig. 25/6). Chiar dacă forma uşor evoluată a 
seminţei (observaţii sugerate de colega Beatrice Ciută) ar putea susţine un început de 
cultivare a speciei, nu putem totuşi merge mai departe cu supoziţiile. O probă recoltată 
de la Căscioarele (Vitis vinifera ?), atribuită culturii Gumelniţa, a fost privită, pe bună 
dreptate, cu rezerve (vezi CÂRCIUMARU 1996, p. 189, cu discuţia privitoare la 
documentarea sigură a unei culturi de viţă-de-vie la nordul Dunării abia cu a doua 
epocă a fierului). 

La sudul Dunării, cele mai vechi seminţe de viţă-de-vie au fost descoperite în 
aşezarea neolitică de la Maluk Preslavets din nord-estul Bulgariei, despre care se 
apreciază că ar aparţine unei specii intermediare între viţa sălbatică şi cea cultivată 
(POPOVA 1995, p. 205). Într-un studiu ulterior dedicat speciilor cultivate în cursul epocii 
bronzului în Bulgaria se poate constata că specia cultivată (Vitis Vinifera L.) lipseşte, 
fiind prezentă doar viţa sălbatică (Vitis Sylvestris Gmell.) (POPOVA, BOŽILOVA 1997, p. 
396, tabel 2). Problema conţinutului de lichide a unor vase a fost ridicată şi pentru un lot 
de ceşti depuse probabil ca ofrandă într-o groapă din Bronzul târziu de la Vlaha, în 
Transilvania. Între posibilele ipoteze, conţinutul putea fi şi cu vin, despre care se 
apreciază că era cunoscut în epoca bronzului din Bazinul Carpatic (GOGÂLTAN et al. 
2011, p. 173). Într-adevăr, la Stillfried, în Austria, într-un sit datat în sec. X-IX BC 
cultura de viţă-de-vie este prezentă, însă descoperirea este una izolată (REBAY 2003, p. 
289). 
453 VALAMOTI 2011, p. 556, fig. 6a. 
454 Singura băutură fermentată cunoscută sigur începând cu epoca bronzului în zona 
central-europeană a fost berea (SHERRATT 2007, p. 24), despre care ar exista indicii de 
producere în această perioadă în zona Sătmarului (vezi MARTA 2007, p. 111-120). 
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băutului lichidelor (urcioare, căni, ceşti) care, la rândul lor, pot face 
obiectul unor astfel de abordări, poate cu observaţia necesară că, la 
vremea respectivă, sosierele prin raritatea lor, sugerează o posibilă ataşare 
de anumite elite locale şi legături directe ori indirecte cu ariile culturale 
civilizate. 

10. Din descoperirile vechi de la Răchita-Vârfu Zăpozii provine şi 
fragmentul unei mici cupe. Vasul are corpul tronconic, cu pornirea 
piciorului abia sesizabilă. Două metope, sub buză şi pe mijloc, ne prezintă 
un motiv ornamental unicat în aria Coţofeni, în care sub două registre de 
linii orizontale realizate în tehnica Furchenstich, umplute cu mici 
înţepături, se desfăşoară o friză formată din triunghiuri trasate din linii 
oblice, în aceeaşi tehnică a împunsăturilor succesive, marcate la partea 
superioară de o linie, în aceeaşi manieră (fig. 12/4 = pl. 46/9). 
 

 1       2  
 

 3  4 
 

Fig. 12. Cupe Coţofeni cu piciorul gol în interior (1-2) descoperite la Băile 
Herculane-Peştera Hoţilor (1), Ostrovu Corbului (2), Orlea-Grindul lui Iancu 

Muşat (3) şi Răchita-Vârfu Zăpozii (4) (1-3, după Roman et al. 1992) 
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 Ca tip ceramic, cupa constituie o prezenţă extrem de rară în mediul 
Coţofeni. O mică cupă cu picior atribuită culturii Coţofeni descoperită la 
Pianu de Jos-Podei a fost pusă pe seama unor influenţe Vučedol455, 
încadrare pe care o împărtăşim doar dacă nu cumva cupa este turdăşeană 
(!). Mult mai sigur ne aflăm în faţa unor cupe cu piciorul plin descoperite 
în aşezările de la Bretea Mureşeană456, Zlatna-Colţul lui Blaj457 şi Sebeş-
Papuc, ultima cea mai apropiată geografic, precum şi în locuirea de la 
Şeuşa-Gorgan, de unde provine un exemplar miniatural458. Bune analogii 
pentru forma cupei de la Răchita ne sunt oferite de picioarele de cupă 
goale pe interior, cu decor şnurat, aflate tot în aria Coţofeni, la Băile 
Herculane-Peştera Hoţilor459 (fig. 12/1) şi Ostrovu Corbului460 (fig. 12/2). 
O cupă cu decor şnurat ce provine din descoperiri de tip Orlea-Sadovec, 
de la Orlea-Grindul lui Iancu Muşat461 (fig. 12/3) ne oferă, probabil, cea 
mai apropiată formă şi motivistică. În toate cazurile exemplificate ca 
analogii pentru ceramica şnurată, similitudinile ne trimit spre aria 
dunăreană de evoluţie a culturii Coţofeni, aspect ce trebuie reţinut. 

Cupe mici cu picior sunt prezente şi în debutul Bronzului timpuriu 
din Transilvania, fiind ilustrate prin descoperirile de la Jigodin462 şi 
Livezile463. 

11. Castroanele cu Trichterrand, însoţite de torţi plasate pe umăr, 
aşa cum apar la Răchita (pl. 1/3) şi Săsciori (pl. 64/1), sunt extrem de rare 
în arealul culturii Coţofeni. Castronul de la Bretea Mureşeană464, apropiat 
oarecum morfologic, cu toate că prezintă unele caracteristici comune, 
confirmă existenţa mai multor variante care se abat de la 
„standardizarea” Coţofeni, dar şi de la cea specifică Bronzului timpuriu. 
Antecedentele sunt ilustrate prin castronul cu două toarte pe diametrul 

                                                 
455 ROMAN 1976, p. 55, pl. 88/1; ANDRIŢOIU 1985, p. 13; ANDRIŢOIU 1992, p. 18. 
456 Material inedit studiat de noi din colecţia MNIT Cluj-Napoca. Mulţumim Dr. Mihai 
Rotea pentru permisiunea cercetării lotului din care face parte şi cupa. 
457 LIPOVAN 1983, p. 34, pl. II/14. 
458 CIUTĂ, MARC 2009, p. 24-26, fig. 1/2. 
459 ROMAN et al. 1992, p. 61, Taf. 29/20. 
460 ROMAN et al. 1992, p. 61, Taf. 29/17. 
461 ROMAN et al. 1992, Taf. 26/1. 
462 ROMAN et al. 1992, Taf. 120/16-18. 
463 CIUGUDEAN 1996, pl. 17/6. 
464 ROTEA 1981, pl. VIII/1. 
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maxim de la Cefa (Coţofeni I)465. Factura tipic coţofeniană a acestor două 
vase înlătură orice bănuială privitoare la ilustrarea unei alte etape sau 
manifestări culturale în cele două situri de pe Valea Sebeşului. 
  12. Remarcăm în cadrul locuirii de la Răchita-Vârfu Zăpozii şi 
prezenţa a numeroase torţi ornamentate la partea superioară cu aplicaţii 
plastice (butoni discoidali sau proeminenţe, distincte ca mod de 
concepţie şi ornamentare) (fig. 54/2; 56/1-7; pl. 10/2; 16/5; 17/10; 29/5; 30/10, 
16; 37/1; 59/1-8; 60/1-3, 6-10; 61/7). Acestea formează, până în momentul de 
faţă, cel mai numeros lot ilustrat din aria culturii Coţofeni. 

Prima discuţie asupra prezenţei torţilor cu creste-butoni aparţine 
lui Kurt Horedt, care acum mai bine de şapte decenii, pornind de la un 
exemplar găsit la Boarta-Cetăţuie, postula pe baza sa, un sincronism 
Baden-Coţofeni466. Asupra acestei descoperiri va reveni Petre Roman care 
sublinia faptul că toarta de la Boarta nu poate reflecta un import decât, 
cel mult, „o asemănare de ordin general”, oferind un alt exemplu de 
toartă modelată cu crestături adânci, în manieră Baden C, descoperită la 
Corpadea467. 

Noi poziţii de substanţă în istoriografia românească pe marginea 
acestor produse ceramice le datorăm Sandei Băcueţ-Crişan. Autoarea, 
luând în discuţie apariţia zonală, în unele aşezări de la valea Ampoiului a 
torţilor terminate la partea superioară cu butoni discoidali468 cataloga 
realitatea drept una frapantă şi se întreba cum ar fi putut ajunge acestea 
aici, fără a exista nicio locuire Baden în zonă. Explicaţia a oferit-o 
marjând pe o infiltrare a unor comunităţi badenoide pe valea Mureşului, 
împinse de triburile Bronzului timpuriu469. Acest scenariu a fost 
construit, desigur, din dorinţa de a explica un fenonem care, nici pe 
departe nu caracterizează o zonă restrânsă, cum este valea Ampoiului şi 
nici măcar cea a văii Mureşului. Cu siguranţă realităţile amintite nu 
trebuie privite ca rezultat, neapărat, al prezenţei unor comunităţi (s.n.) în 

                                                 
465 CRIŞAN 1988, p. 340, pl. VI/3. 
466 HOREDT 1949, p. 64-66, fig. 15. 
467 ROMAN 1976, p. 52. 
468 BĂCUEŢ-CRIŞAN 1998a, p. 5, cu referire la descoperirile de la Presaca Ampoiului-
Piatra Bratii, publicate de către I. T. Lipovan (LIPOVAN 1982) şi Meteş-Piatra Peşterii 
(informaţie oferită de H. Ciugudean). 
469 BĂCUEŢ-CRIŞAN 1998a, p. 5. 
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zona sud-vest transilvăneană470, ci poate fi explicat ca urmare a unor 
contacte în alte spaţii, cele care au fost în măsură să genereze preluarea 
unei mode în morfologia torţilor de urcioare Coţofeni, în speţă cele din 
faza finală (III). Că este aşa, vine să o întărească persistenţa unor astfel de 
produse până în locuiri indubitabil târzii, precum cele de la Româneşti-
Peştera cu Apă471 şi Prihodişte-Peştera Prihodişte, ce se datează în subfaza 
Coţofeni IIIc472. 

La descoperirile deja amintite473 putem adăuga torţile cu butoni 
discoidali sau proeminenţe apărute în situri Coţofeni de pe aceeaşi vale a 
Ampoiului, neluate în discuţie de autoarea citată. Aceasta deşi în acelaşi 
studiu al lui Lipovan, ele sunt publicate de la Galaţi-Bulbuce474 şi Valea 
Mică-Şupelniţă475, apoi pe cele de la Ampoiţa-La Pietre476 şi Poiana 
Ampoiului-Piatra Corbului477. Lor li se adaugă cele care au văzut ulterior 
lumina tiparului, dar şi alte descoperiri mai vechi ori mai noi din situri 
Coţofeni III transilvănene, precum cele de la Câlnic478, Petreşti-Groapa 
Galbenă479, Căpud480, Ighiel481, Bretea Mureşeană-Măgura Sârbilor482, 
Şincai-Cetatea Păgânilor483, Şeuşa-Gorgan484, Şuncuiuş-Peştera Moanei485 
etc. 
 Horia Ciugudean revine asupra acestui aspect, semnalând astfel de 
apariţii în situri Coţofeni, dar lasă să se înţeleagă faptul că ele se datează 

                                                 
470 Această prezenţă se poate lua în discuţie chiar şi pentru acest spaţiu, dar mai cu 
seamă pentru zone periferice ariei Coţofeni, însă cu privire la alt tip de descoperiri, 
asupra cărora nu ne propunem să discutăm aici. 
471 ROMAN 1976, p. 24, 46, pl. 35/15 = 107/7. 
472 RIŞCUŢA et al. 2012, p. 64, pl. VII/8. 
473 Trimiterea corectă la torţile cu butoni de la Presaca Ampoiului-Piatra Bratii este: 
LIPOVAN 1982, p. 26, pl. IV/18-21; V/1. 
474 LIPOVAN 1982, p. 18, pl. II/23. 
475 LIPOVAN 1982, p. 12, pl. I/17. 
476 SOBARU, ANDREI 2005, p. 36, pl. VI/9. 
477 CIUGUDEAN 2000, pl. 72/8; CIUGUDEAN et al. 2005, p. 14. 
478 ROMAN 1976, p. 24, 46, pl. 35/17. 
479 BERCIU, BERCIU 1946, fig. 50/4. 
480 GLIGOR 1999, p. 65, pl. X/4-5, 8. 
481 BERCIU, BERCIU 1946, fig. 34/34 = 35/5. 
482 ROTEA 1981, p. 21, pl. VI/7. 
483 LAZĂR 1978b, p. 51, pl. XXII/20, 30. 
484 CIUTĂ, GLIGOR 2003, p. 24; CIUTĂ, GLIGOR 2004, fig. 29/6; CIUTĂ, GLIGOR 2006, p. 
275, fig. 29/6. 
485 GHEMIŞ, SAVA 2006, pl. 1, 4-5. 
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la nivelul subfazei Coţofeni IIIa, astfel încât să poate fi acceptată şi o 
contemporaneitate Coţofeni III-Baden D-E-Kostolac, în virtutea căreia s-
ar explica şi tipurile de toarte menţionate486. 

Astfel de descoperiri sunt, într-adevăr, caracteristice culturii Baden, 
unde sunt întâlnite adesea, fără a le lua în calcul pe cele ale unor vase 
compartimentate sau cupe487. Întrebarea este cum şi în ce mod au pătruns 
în mediul Coţofeni, cu atât mai mult cu cât le întâlnim, net majoritar, în 
faza Coţofeni III, în interiorul culturii şi prea puţin la periferiile sale. Au 
venit împreună cu alte bunuri badenoide sau nu şi ce comunităţi le-au 
vehiculat? Sunt o continuare a unei mode preluate din mediul Baden şi 
dusă mai departe în forme proprii de exprimare de către comunităţile 
Coţofeni din faza finală? Iată câteva întrebări care aşteaptă o serie de 
răspunsuri satisfăcătoare. Noi înclinăm spre ultima ipoteză, susţinută şi 
de analiza statistică a descoperirilor, în urma căreia vom putea constata 
cu surprindere că exemplarele coţofeniene sunt chiar mai numeroase 
decât cele badenoide aflate în aria răsăriteană a acestei culturi. Deci, 
putem vorbi de o modă pe deplin însuşită de olarii culturii Coţofeni, care 
au preluat prototipurile, timid, încă din faza Coţofeni II, ca apoi să le 
modeleze frecvent pe parcursul ultimei faze. Cu toate acestea, trebuie să 
subliniem faptul că torţile vaselor Coţofeni sunt lucrate, de multe ori, 
într-o manieră proprie, particulară. 

Descoperirile badenoide transilvănene surprind însă, pe de o parte 
prin puţinătatea lor, iar pe de altă parte prin datare. Amintim aici cupa cu 
picior pătrat în secţiune, din spaţiul hunedorean, găsit în aşezarea 
Coţofeni II de la Ruda-Cireşata488, vasul de la Silivaşu de Jos-Dealu 
Ţapului atribuit unui context funerar datat în subfaza IIIb489, precum şi 
                                                 
486 CIUGUDEAN 2000, p. 54; CIUGUDEAN et al. 2005, p. 15-16. 
487 Am luat în discuţie, în special, descoperirile de pe teritoriul României, ce se pot 
consulta în ROMAN, NÉMETI 1978, pl. 11/3; 12/9; 14/9 (Ciumeşti); 20/1, 4 (Berea); 22/1, 4 
(Văşad); 26/8; 33/9; 34/13; 39/1, 3; 40/2; 41/6 (Pişcolt-Nisipărie); 43/3-5 (Valea lui 
Mihai); 45/13; 46/2; 47/1 (Sălacea); 51/2; 52/4; 77/2-4 (Oradea-Salca); 57/1-2 (Sânadrei); 
61/10; 64/15; 67/10 (Unimăt); CRIŞAN 1998, p. 9, pl. III/5 (Cefa-La Pădure). Pentru alte 
descoperiri Baden, a se vedea: BANNER 1956, Taf. LXX/6-11LXXIII/15; LXXV/22-24; 
LXXVIII/9; LXXIX/14, 19; LXXX/1-10, 12; LXXXI/8, 10-12; LXXXIII/1-2, 4, 8, 11 etc.; 
KALICZ 1999, fig. 18/7; SCHASSE 2010, Taf. 16/1 (Leithagebirge); 39/D2 (Budakalász). 
488 ANDRIŢOIU 1979, p. 26, pl. IV/18; RIŞCUŢA 1996a, p. 288, pl. VII/9. 
489 LUCA et al. 2011a, p. 18, pl. 5/1; LUCA et al. 2011b, p. 84, fig. 5/1. Indiferent dacă piesa 
reprezintă un capac sau, dacă inversăm desenul, o cupă cu picior („mânerul” nu 
prezintă o suprafaţă dreaptă, care ar permite o aşezare pe o suprafaţă plană – informaţie 
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un lot important de materiale găsite într-o locuinţă databilă în Coţofeni 
IIb de la Uroi-Măgura Uroiului490. Din aria răsăriteană intracarpatică 
provine o altă formă unicat - întrucât nu o aflăm pe graniţa nemijlocită, 
ci mult spre interior -, anume fragmentul unui vas compartimentat 
descoperit la Batoş-Gledinel (jud. Mureş)491. 

13. O modalitate evoluată de tratare a buzei vaselor, considerată 
specifică subfazelor Coţofeni IIIb-c, o constituie îngroşarea la exterior, 
sub forma unei pseudo-manşete, diferită de clasicele manşete, răsfrânte, 
întâlnite în cadrul olăriei Bronzului timpuriu492. Majoritatea covârşitoare 
a „manşetării” s-a aplicat vaselor mari de provizii şi prea puţin vaselor 
mici, aşa cum le vom întâlni în Bronzul timpuriu. La Răchita cunoaştem 
câteva exemplare de vase de provizii, toate decorate cu şiruri de 
impresiuni (pl. 30/2-3; 33/1-2; 58/2). Tot de la Răchita avem însă şi o 

                                                                                                                        
oferită cu amabilitate Cristian C. Roman), analogiile ne trimit în ambele cazuri către 
mediul Baden. Pentru ipoteza unui capac oferim aici doar analogia din descoperirile 
badenoide româneşti de la Pişcolt-Nisipărie (ROMAN, NÉMETI 1978, p. 30, pl. 35/5). 
Pentru cupe cu picior badenoide ne mărginim aici a le aminti doar pe unele dintre cele 
care au şi piciorul perforat, similar exemplarului de la Silivaşu de Sus, prezente, de 
asemenea, preponderent în morminte: Budakalász (BONDÁR, PÁL 2009, fig. 26; 27/9.1; 
28/141.1, 39.2, 375.1; 29/158.3, 73.1; 31/330.3; 32/238.2, 360.1, 383.3; 33/335.2, 118.1, 
222.3, 177.2; 34/75.2, 75.5, 391.1; 35/3.1, 378.4, 360.2 etc; SCHASSE 2010, Taf. 36/B2; 
44/B5; 49/B2; 50/A1; 51/2), Budapesta-Lágymányos (SCHASSE 2010, Taf. 52/6), 
Balatonőszöd (HORVÁTH et al. 2012, p. 180-181, fig. 5/1-2; 6/1-4; p. 544, fig. 7/3; p. 656, 
fig. 29/1, 4-6, 8, 10), Szentes-Nagyhegy (SCHASSE 2010, Taf. 157/4). 
 Frapante analogii ne oferă, pentru varianta funcţionalităţii de capac, descoperiri 
din aria culturii Horodiştea-Erbiceni, şi ea contemporană culturii Coţofeni. Mai multe 
exemplare din siturile de la Cârniceni şi Ţigănaşi au corpul în formă de clopot, cu 
mânerul perforat (DUMITROAIA 2000, fig. 20/1-8; 25/8), însă decorul diferă şi partea 
superioară a mânerului este, cel mai adesea, concavă. 
490 BĂLOS et al. 2004, p. 251, pl. V-VI în varianta electronică de pe www.cimec.ro. În 
opinia noastră, descoperirile de aici credem că sunt badenoide, într-o mai mică sau mai 
mare măsură. Analogii la ROMAN, NÉMETI 1978, pl. 11/10, 12; 12/8; 13/2, 9; 14/8 
(Ciumeşti); 15/2 (Peştera Igriţa); 17/8; 20/7-9, 13, 16 (Berea); 32/1; 37/1-2 (Pişcolt); 
IERCOŞAN 1990-1991, p. 45, fig. 3/1; 5/3; 13/1 (Sanislău-Ferma C. A. P. – Baden C). 
491 MOLDOVAN 2006, p. 54-55, pl. XI/1. 
492 Petre Roman sublinia frecvenţa ridicată a acestei practici la meşterii olari Coţofeni 
din faza târzie şi o lega, în mod direct, de influenţele ce sugerau, implicit şi un 
paralelism, venite dinspre cultura Schneckenberg, însă analogiile invocate (ROMAN 
1976, p. 57) s-au dovedit, ulterior, ca aparţinând, cu claritate unor grupe ale Bronzului 
timpuriu transilvănean. O discuţie asupra apariţiei şi răspândirii manşetei şi la 
CIUGUDEAN 1988, p. 20-21. 
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cană cu pseudo-manşetă decorată cu crestături verticale (pl. 48/6). 
Acestea pot fi alăturate descoperirilor Coţofeni cunoscute şi în 
Transilvania (Ampoiţa-La Pietre493, Poiana Ampoiului-Piatra Corbului494, 
Galaţi-Bulbuce495, Presaca-Piatra Bratii496, Prihodişte-Peştera 
Prihodişte497, Şincai-Cetatea Păgânilor498), Crişana (Oradea-Salca499 şi 
Câmpanii de Sus-Peştera Măgura500), Oltenia (Ostrovu Corbului-Botu 
Piscului501) şi Banat (Româneşti-Peştera Cu Apă502), ce vor fi completate, 
cu siguranţă prin alte numeroase descoperiri, multe materiale similare 
fiind încă nepublicate. 

14. Acum un deceniu aduceam în discuţie un tip de aplicaţii 
plastice întâlnite pe olăria Coţofeni, interpretată de noi ca reprezentări 
soleiforme antropomorfizate. Caracteristice culturii Coţofeni, în cadrul 
căreia se întâlnesc doar în faza a III-a, reprezentările se compun dintr-un 
buton circular aplatizat înconjurat de incizii radiale, din care porneşte 
oblic sau vertical o prelungire (sau mai multe) reproducând, într-un mod 
stilizat, o personificare solară antropomorfizată. 

Cu prilejul amintit ilustram şi o parte din descoperirile de la 
Răchita (pl. 17/6, 8-9, 11), legate de existenţa anumitor credinţe urano-
solare503. Între timp, am reuşit să identificăm alte trei descoperiri similare 
provenite din vechile cercetări în acelaşi sit (K. Haldenwang şi fraţii 
Berciu). Faţă de observaţiile noastre anterioare, nu avem adăugiri de 
fond. Remarcăm doar că aplicaţiile (pl. 53/1-3), înrudite între ele, sunt 
dispuse oblic, în toate cazurile, ceea ce poate lămuri, măcar parţial, 
poziţia reală a unor reprezentări păstrate foarte fragmentar. 

Descoperirile de la Răchita (şapte în total) sunt cele mai numeroase 
cunoscute dintr-o singură aşezare. Lor li se adaugă reprezentările înrudite 
                                                 
493 SOBARU, ANDREI 2005, pl. II/2, 8. 
494 CIUGUDEAN 2000, pl. 72/5. 
495 LIPOVAN 1982, p. 18, pl. II/15-16. 
496 LIPOVAN 1982, p. 22, pl. III/14; V/15. 
497 RIŞCUŢA et al. 2012, p. 64, pl. VI/12, 16-17, 19. 
498 BALÁZS 2010, pl. 5/4. 
499 ROMAN 1976, p. 47, pl. 117/12, 14; ROMAN, NÉMETI 1978, pl. 78/10-11. Pentru o 
datare mai târzie a acestor descoperiri, vezi şi CIUGUDEAN 2000, p. 54. 
500 VLASSA 1970, fig. 8/2. 
501 ROMAN 1976, pl. 48/13. 
502 ROMAN 1976, pl. 106/16. 
503 POPA 2004, p. 114, 124, 128, pl. II/5-7, cu întreaga discuţie asupra acestui tip de 
reprezentări. 
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cunoscute din aşezările Coţofeni de la Almaş Sălişte-În Săcări504, Bretea 
Mureşană-Măgură505, Cozia-Piatra Coziei506, Cugir-Ţara Vânturilor-
Dealu cu Alunu507, Deva-Dealu Cetăţii508, Deva-loc necunoscut509, 
Miercurea Sibiului-Gară510, Sebeş-Papuc511, Turdaş (jud. Hunedoara)512, 
Zlatna-Colţul lui Blaj513 şi cea din Peştera Igriţa (BH)514. Nu excludem ca 
şi un mic fragment ceramic din aşezarea de la Săsciori-Vârfu Mâglii515 să 
aparţină aceluiaşi tip de descoperiri. Unele aplicaţii pe vasele ceramice 
Coţofeni descoperite la Nandru-Peştera Curată516 şi, mai recent, la 
Cerişor-Peştera Nr. 1 (jud. Hunedoara)517 aparţin fazei a II-a şi constituie, 
probabil, modelul aplicaţiilor discutate mai sus. 

 
Plastica 
1. Din vechile cercetări de la Răchita provine şi o piesă cilindrică 

din lut ars, cu o talpă, decorată „ronde-bosse” în tehnica Furchenstich (pl. 
83/6). Starea fragmentară a piesei nu permite decât o încadrare probabilă 
în rândul plasticii antropomorfe. 

Există încă prejudecata că plastica antropomorfă coţofeniană se 
rezumă doar la existenţa statuetelor din tipul cu braţele în orantă, ilustrat 
până în prezent prin circa 30 de exemplare518. Ceea ce iese din aceste 

                                                 
504 ANDRIŢOIU 1979, p. 15, pl. II/6; POPA 2004, p. 114, nota 11, pl. I/3. 
505 POPA 2004, p. 125, pl. II/1. 
506 ROMAN 1976, pl. 47/20; POPA 2004, p. 113-114, nota 11, pl. I/5. 
507 POPA 1995, p. 38, pl. III/1; POPA 2004, p. 114, pl. I/2. 
508 POPA 2004, p. 114, pl. II/8. 
509 POPA 2004, p. 114, pl. II/4. 
510 POPA 2004, p. 114, pl. II/2-3. 
511 POPA 2004, p. 114, pl. I/4.  
512 POPA 2004, p. 114, pl. I/5. 
513 LIPOVAN 1983, p. 35, pl. II/6; POPA 2004, p. 114, pl. I/1. 
514 EMÖDI 1984, p. 408, fig. 4/10; POPA 2004, p. 114, pl. IV/8 a. 
515 Publicat de noi atunci într-o modalitate (cu aplicaţia răsturnată) care ne determina să 
îl atribuim Bronzului timpuriu (POPA 2001-2002, p. 82, pl. VI/4). Acum revenim şi ne 
îngăduim să atribuim descoperirea culturii Coţofeni. 
516 ROMAN 1976, pl. 68/17; ROMAN 1977, pl. 47/11. 
517 ROMAN 2008, p. 104, fig. LXXV/8. 
518 Vezi pentru plastica Coţofeni ultimele repertorieri şi discuţii, incluzând piese mai 
vechi şi mai noi, la ROMAN 1976, p. 30-31, 38, 46, 74, pl. 51/5-8, 10-12; LAZĂR 1979, p. 
28, 31, 35, pl. XVI/1 a-b, 3-6; PETRE-GOVORA 1995, p. 20-21, fig. 4/6-7; RIŞCUŢA 1996b, 
p. 69-76; CIUGUDEAN 2000, p. 39-40, pl. 117; 118/1-6; POPA 2004, p. 128-132, pl. IV/1-6; 
V/1-13; POPA et al. 2004, p. 36-39, fig. 7. Plasticii Coţofeni îi aparţin şi alte descoperiri de 
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canoane devine incert, mai cu seamă atunci când contextul nu este unul 
curat din punct de vedere cultural. Aşa se face că statuetele cu corpul 
cilindric în mediul Coţofeni - deşi aduse în urmă cu câteva decenii în 
discuţie printr-o piesă de la Cuied (jud. Arad) – încă nu formează un tip 
aparte, integrant plasticii modelate în lut Coţofeni519. Recent însă au fost 
prezentate fragmentele a două statuete cu corpul cilindric şi „talpă” dintr-
o locuinţă Coţofeni de la Şeuşa-Gorgan520. Unei variante a tipului 
principal cu corpul cilindric credem că îi aparţine şi piesa fragmentară 
descoperită în aşezarea Coţofeni de la Răchita. Un exemplar relativ 
asemănător provine din situl de la Tibold521, acolo unde aflăm şi o 
statuetă similară celor specifică arealului Coţofeni. 

Astfel, prin aceste descoperiri, dintre care unele, cele de la Şeuşa, ne 
sunt prezentate ca având un context cert Coţofeni (piesele fiind 
descoperite într-o locuinţă) se conturează un tip nou pentru plastica 
Coţofeni, tip ce trebuie urmărit cu atenţie pe viitor, fiind posibil ca unele 
piese de lut fără destinaţie sigură să aparţină acestuia522. 

 
Rotiţe de cărucioare 
1. O categorie rar întâlnită în aria culturii Coţofeni este cea a 

rotiţelor de cărucioare miniaturale lucrate din lut523. Drept pentru care 
descoperirile din locuirile de la Dumbrava-Pojeră (pl. 83/4) şi Săsciori-
Izvoru Popii (pl. 83/2) devin cu atât mai interesante. În momentul de faţă 
puţine descoperiri pot fi încadrate în această categorie, bună parte din ele 
încă incerte ca apartenenţă culturală. Din complexe Coţofeni cunoaştem 
doar exemplarele interpretate de noi ca rotiţe de cărucioare, descoperite 

                                                                                                                        
dată mai recentă, nerepertoriate în lucrările de mai sus, de la Şeuşa (CIUTĂ, GLIGOR 
2003, fig. 27/1-2; CIUTĂ, GLIGOR 2006, fig. 28/1-2, la care se adaugă un alt exemplar, 
tipic, interpretat greşit - CIUTĂ, GLIGOR 2003, fig. 26/1; CIUTĂ, GLIGOR 2006, fig. 27/1), 
un exemplar din colecţia Orosz (TATÁR 2006, p. 29, fig. 1/a-d), precum şi o statuetă din 
nordul Olteniei (TUŢULESCU 2008, p. 22, pl. 21). 
519 DUDAŞ 1976, p. 24, pl. II/7. Asupra acestei piese ne-am exprimat şi noi, la un moment 
dat, rezerve (POPA 2004, p. 130; POPA et al. 2004, p. 38). 
520 CIUTĂ, GLIGOR 2003, fig. 27/1-2; CIUTĂ, GLIGOR 2006, fig. 28/1-2. 
521 BALÁZS 1907, fig. 18. 
522 Fără a avea certitudinea necesară, aici ar putea intra şi piciorul unei statuete 
antropomorfe de la Sâncrăieni (jud. Covasna) (MAXIM 1996, p. 52). 
523 Vezi, mai recent, sinteza lui Cristian Schuster (SCHUSTER 2007). 
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la Cetea-Picuiata524 şi Şincai-Cetatea Păgânilor525. Asupra restului pieselor 
planează, mai mult sau mai puţin, incertitudinea apartenenţei la cultura 
Coţofeni. Le amintim aici pe cele de la Cicău-Sălişte526, Dăbâca-Cetate527, 
Gilău-Castru528, Ighiel-Piatra Poenii529 şi Petreşti-Groapa Galbenă-Malul 
Râului530; nesigură este rotiţa întreagă provenită de la Livezile-Dealu 
Sârbului531, iar piesele de la Boarta-Cetăţuie, ataşate, în genere, culturii 
Coţofeni532 pot aparţine, mai degrabă, Bronzului timpuriu. Rotiţe 
miniaturale din lut apar, cu aceeaşi raritate, şi în culturile contemporane 
culturii Coţofeni, precum în cultura Horodiştea-Erbiceni (Horodiştea, 
Dărăbani, Erbiceni, Cârniceni)533. Mult mai clare, prin pronunţarea 
butucilor laterali, sunt exemplarele cunoscute din aria culturii Vučedol, 
precum cele descoperite la Sarvaš534. Cultura Baden este probabil cel mai 
bine reprezentată prin astfel de descoperiri, chiar ataşate unor cărucioare, 

                                                 
524 Piesă inedită, dintr-o groapă de cult Coţofeni III (săpături Cristian I. Popa, anul 
2006). 
525 Între piesele considerate de Valeriu Lazăr drept fusaiole (LAZĂR 1978b, p. 53, pl. 
XVIII/4-5 = XIX/4-5, două exemplare, cu butuc pe ambele părţi, pot fi considerate 
rotiţe. Una din piese a fost descoperită pe platforma locuinţei L 4. 
526 O piesă de lut considerată fusaiolă, având partea din jurul perforaţiei îngroşată, ar 
putea fi o rotiţă de car (WINKLER, TAKÁCS 1981, p. 336). 
527 Un „disc-rotiţă” de cărucior atribuit culturii Coţofeni (KALMAR 1983, p. 65) ar putea 
intra în această categorie. 
528 Un disc de lut perforat, atribuit culturii Coţofeni, a fost interpretat ca o posibilă rotiţă 
de cărucior. (KALMAR 1980, p. 409, fig. 3/1; KALMAR 1983, p. 65). Piesa aparţine fazei 
Coţofeni II. 
529 DINU 1980, p. 43; ANDRIŢOIU 1992, nota 153. 
530 Din cercetările lui Ion Raica în sectorul aşezării numit Malul Râului, unde se află 
pentru preistorie doar vestigii Coţofeni III provine şi o rotiţă de cărucior, inedită 
(MMIRS). Piesa are redat butucul, bine evidenţiat, pe ambele părţi. 
531 Descoperită în cercetările vechi la necropola tumulară (ROSKA 1941, fig. 370/7; ROSKA 
1942, p. 306, fig. 370/7), piesă care foarte probabil aparţine depunerilor Coţofeni de la 
baza movilei funerare. 
532 Din această aşezare provin două rotiţe de car miniatural (DUMITRAŞCU, TOGAN 1971, 
p. 427, pl. VII/5; LAZĂR 1979, p. 31, pl. XVI/7 (unde autorul o consideră o piesă de 
plastică antropomorfă); LAZĂR 1980, p. 29; ANDRIŢOIU 1992, nota 153), lucrate din lut 
ars, una cu bucşe de ambele părţi (ROMAN 1976, p. 30, pl. 52/20), o alta cu bucşă doar pe 
o parte (ROMAN 1976, p. 30, pl. 52/35. Piesă repertoriată şi de Cristian Schuster în 
rândul celor Coţofeni (SCHUSTER 1996, p. 120). 
533 DINU 1980, p. 41, 43, fig. 3/1-2; 4/1-8; ALAIBA, GRĂDINARU 1995, p. 63, fig. 10. O 
discuţie şi la MARAN 1998, p. 523-524. 
534 BALEN 2005, p. 56, 91, pl. 73/297-298; 74/299-301. 
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atestând cunoaşterea acestor vechicule, pătrunse în Bazinul Carpatic 
datorită contactelor cu Orientul Apropiat535. 
 Din punct de vedere tipologic, rotiţa miniaturală de la Dumbrava se 
înscrie în rândul exemplarelor timpurii, cu butucul reprodus pe ambele 
părţi536, similar celor deja amintite, de la Şincai, Petreşti şi Livezile. Rotiţe 
de cărucior cu butucul redat pe ambele părţi se cunosc mai cu seamă în 
culturile Bronzului timpuriu carpato-dunărean: Schneckenberg 
(Cuciulata537), Glina (Braneţ538, Drăgăneşti-Olt539, Govora Sat-Runcuri540, 
Odaia Turcului541), Jigodin (Leliceni542, Jigodin543), Şoimuş (Ţebea544, 
Deva-Magna Curia545), în grupe contemporane, la Sebeş-Valea Janului546. 
 Numărul şi acurateţea reproducerii rotiţelor de cărucioare Coţofeni 
sunt reduse, probabil tocmai dintr-un motiv destul de simplu, acela că ne 
aflăm nu departe în timp de transpunerea în lut a primelor astfel de 
modele cunoscute la nordul Dunării. De cele mai multe ori, diferenţierea 
morfologică de o altă categorie, cea a fusaiolelor - ultimele cu o utilizare 
precisă, „laică” – a creat fie o confuzie, fie o anumită greutate în a le 
intepreta ca atare. Totuşi, certitudinea cunoaşterii carelor şi realizării 
unor replici în lut de către comunităţile Coţofeni rămâne fundul unei lăzi 
de cărucior miniatural cu decor în tehnica Furchenstich descoperit în 
aşezarea de la Bădăcin-Cornet547. 

Încercând o analiză a destinaţiei rotiţelor de cărucioare miniaturale, 
Cristian Schuster pune în balanţă cele două interpretări principale 
posibile: jucării de lut şi piese cu destinaţie cultică548. Fără a exclude în 

                                                 
535 MARAN 2004, p. 270-279, Abb. 4-6. Pentru spaţiul românesc a se vedea rotiţa de lut de 
la Sanislău-Ferma C.A.P., faza Baden C (IERCOŞAN 1990-1991, p. 45). 
536 Vezi tipologia la Cristian Schuster (SCHUSTER 1996, p. 118). 
537 SCHUSTER 1996, p. 118, pl. 2/9-11. 
538 ULANICI 1976, p. 51, fig. 12/9; SCHUSTER 1996, p. 118, pl. 1/5, 7-8; 2/2. 
539 SCHUSTER 1996, p. 118, pl. 10/2. 
540 SCHUSTER 1996, p. 118. 
541 SCHUSTER 1996, p. 118, pl. 1/1. 
542 ROMAN et al. 1992, Taf. 137/1-4. 
543 SCHUSTER 1996, p. 118. 
544 HARŢUCHE 1969, p. 441, fig. 6/1; ANDRIŢOIU 1989, p. 48, fig. VIII/21, 30; ANDRIŢOIU 
1992, p. 24, pl. 10/21, 30; SCHUSTER 1996, p. 118-119, pl. 5/8-11. 
545 RIŞCUŢA 1998, p. 115, fig. 16/2. 
546 POPA 2005, p. 72, pl. 12/6. 
547 BĂCUEŢ-CRIŞAN 1998b, p. 37, 40, pl. 1. 
548 SCHUSTER 1996, p. 121; SCHUSTER 2007, p. 32. 
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totalitatea posibilitatea de a reprezenta simple jucării, înclinăm totuşi să 
le considerăm, mai degrabă, piese cu destinaţie specială, folosite în 
diferite practici magico-religioase. În sprijinul opiniei noastre vine 
îndeosebi rotiţa cu decor cruciform descoperită la Cetea-Picuiata într-un 
complex de cult, singura cu decor incizat, asemenea celei de la 
Dumbrava. De remarcat, în final, că un alt exemplar - dintre rarele ce pot 
fi luate în discuţie - provine tot de la Valea Sebeşului, din aşezarea de la 
Petreşti. 
 
 Fusaiole 
 1. O problemă aparte o ridică peretele de vas perforat, cu marginile 
rotunjite de la Săsciori-Izvoru Popii. Întrucât pe acel loc există şi bogate 
vestigii din perioada timpurie a epocii bronzului ne-am pus întrebarea 
dacă piesa nu poate data şi din această vreme. Însă factura piesei, ca şi 
analogiile existente în mediul Coţofeni, vin să sprijine încadrarea făcută 
de noi. Exemplificăm aici cu două situri de unde provin fusaiole lucrate 
din pereţi de vas, întâlnite chiar pe Valea Sebeşului, în cadrul locuirilor 
Coţofeni de la Sebeş-Papuc549 şi Sebeş-Dealu de Lut550. Alte exemplare de 
acelaşi tip provin din aşezările Coţofeni de la Boarta-Cetăţuie551 (jud. 
Sibiu), Răcătău-Piatra Tomii (jud. Alba)552, Dubova-Cuina Turcului (jud. 
Mehedinţi)553. În Oltenia, la Rogova-La Cărămizi (jud. Mehedinţi) un 
exemplar similar din aşezarea Coţofeni era doar parţial perforat554. 
 La acest tip de fusaiolă se observă că perforaţia s-a realizat din 
ambele părţi, rezultând iniţial două conuri opuse, lărgită ulterior după 
dimensiunile dorite. Astfel de piese trebuie să fi suplinit, ca şi 
funcţionalitate, fusaiolele special modelate pentru fus. Toate trimiterile 
ne indică o utilizare a lor în faza finală a culturii Coţofeni; mai puţin 
exemplarul de la Sebeş-Dealu de Lut care prin asocierea sa cu ceramică 
specifică fazei Coţofeni I indică suplinirea timpurie a fusaiolelor cu piese 
confecţionate din pereţii vaselor scoase din uz. 
 
                                                 
549 ALDEA 1968, p. 93, fig. 5/20; ROMAN 1976, p. 30, pl. 52/34. Un alt exemplar este 
inedit. 
550 Exemplar inedit (săpături Ioan Al. Aldea în anul 1967). 
551 DUMITRAŞCU, TOGAN 1971, p. 427, pl. VI/3; VII/6. 
552 Săpături Cristian I. Popa (2009). 
553 PĂUNESCU 1979, p. 46. 
554 CRĂCIUNESCU 2002, p. 20, pl. XXVI/6. 



Contribuţii la preistoria văii Sebeşului (I). Locuiri Coţofeni din zona deluroasă 

 171

 Piesele litice 
1. Utilajul litic este relativ slab reprezentat în locuirile Coţofeni din 

zona deluroasă a Văii Sebeşului. Această constatare trebuie să aibă însă în 
vedere şi caracterul cercetărilor din siturile respective. Cu toate acestea, 
varietatea tipurilor morfo-funcţionale nu lipseşte. Dacă în privinţa 
utilajului litic cioplit nu sunt prea multe de spus, materia primă generală 
– cuarţitul – neoferind exemplare certe de unelte555, piesele confecţionate 
din piatră şlefuită ne oferă posibilitatea unor discuţii mai extinse pe 
marginea lor. 

Cele două piese din situl de la Răchita denumite de noi frecătoare 
(pl. 62/8-9), au urme de folosire, dar prezintă şi o morfologie specifică 
unor astfel de unelte, obţinută în mod intenţionat. Astfel de 
frecătoare/zdrobitoare au fost utilizate în procesul de zdrobire şi 
măcinare a grânelor, fructelor mici sau vegetalelor pe râşniţe de mână. De 
pildă, remarcăm prezenţa lor în aşezarea învecinată de la Câlnic-Dealu 
Mare556, precum şi numărul mare al frecătoarelor în aşezarea Coţofeni de 
la Şincai-Cetatea Păgânilor (opt zdrobitoare, descoperite în L 4, L 5, L 9, L 
10, B 1 şi V 2)557; alte piese similare au apărut, spre exemplificare, în 
locuirile de la Bocşa Montană-Colţan558, Cuptoare-Piatra Ilişovii559, 
Rabicha-Peştera Magurata560 etc. Pentru exemplarul cu alveolă centrală 
(pl. 62/8) regăsim analogii şi în cadrul culturii Schenckenberg561. 
Asemănări ale pieselor de la Răchita le avem şi în cadrul grupului Jigodin, 
la Leliceni562. Piese similare lucrate din cuarţit sunt cunoscute şi în aria 
culturii Baden, unde au fost utilizate, în schimb, la pisarea ocrului roşu563. 

Asocierea unor exemplare cu râşniţe de mână întăreşte 
interpretarea dată, în general, funcţionalităţii lor: la Braneţ-Piscul Rusului 
                                                 
555 Piese litice cioplite publică şi Fr. Roth din aşezarea învecinată de la Câlnic, unde le 
desemnează cu termenul generic de „cremene”. Piesele enumerate sunt: „lame, cuţitaşe, 
răzuitoare şi zgârâietoare” (ROTH 1942, p. 208, fig. 10), precum şi bulgări de materie 
primă ori aşchii (ROTH 1942, p. 446). 
556 ROTH 1942, Abb. 12. 
557 LAZĂR 1978a, p. 3; LAZĂR 1978b, p. 54; LAZĂR 1980, p. 22; LAZĂR 1995, p. 253, pl. 
LXII/18, 22-25. 
558 GUMĂ, SĂCĂRIN 1981, p. 63, pl. XXIX/3-4. 
559 MAXIM 1993, p. 66, fig. 5/2, interpretat drept percutor. 
560 DŽAMBAZOV, KATINČAROV 1974, fig. 7. 
561 PROX 1941, p. 27, Abb. 12. 
562 ROMAN et al. 1992, p. 155, Taf. 69/16. 
563 HORVÁTH 2008, p. 158, fig. 3. 
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un frecător din calcar a fost găsit în Locuinţa C împreună cu o râşniţă, iar 
la Floreşti-Polus Center un exemplar se găsea alături de trei râşniţe în 
locuinţa de suprafaţă Cx 18A564. În aşezarea Coţofeni de la Korbovo-
Zbradila, în Serbia, două frecătoare provin dintr-o locuinţă, alături de o 
râşniţă de mână565, în cadrul unei arii destinate special, după noi, 
producerii făinii din cereale. 

Includerea în categoria şlefuitoarelor a uneia dintre piese (pl. 62/7) 
asemănătoare întrucâtva frecătoarelor o motivăm prin morfologia 
diferită de acestea (dimensiuni mai mici şi înălţimea mai mare raportată 
la diametru) primită doar în urma şlefuirii îndelungate. Chiar W. 
Lederhilger amintea că descoperise aici o piesă din piatră pentru ascuţit 
uneltele. O a treia piesă, cu o latură şlefuită (din cercetările efectuate în 
anul 1948, pe care nu am putut-o consulta), nu avem certitudinea că 
aparţine acestei categorii. Asemenea unelte puteau fi folosite la netezirea 
şi şlefuirea vaselor ceramice. În acest sens amintim o piesă cu aceeaşi 
destinaţie descoperită în aşezarea de tip Jigodin de la Leliceni566. 

2. Între obiectele din piatră şlefuită ce provine din locuirea de la 
Răchita avem şi o piesă cu destinaţie nesigură (pl. 62/4). În mod formal o 
includem în categoria generală a „vârfurilor”, dar funcţionalitatea ei ne 
scapă. Nici de analogii nu dispunem; remarcăm doar că un vârf, bine 
ascuţit, mult mai îngrijit lucrat, provine din situl de la Cetea-La Pietri567. 
Nu este exclus ca piesa să reprezinte o unealtă folosită în olărit. 

3. Piesa din piatră şlefuită de forma unui cuţit de la Răchita (pl. 
62/5) prezintă unele caracteristici care permit apropierea sa de un 
Krummesser. Atât forma şi profilul, cât şi suprafaţa şlefuită susţin o atare 
încadrare. Diferenţa este dată însă de grosimea destul de mare a lamei, 
fapt pentru care, dată acceptăm o atare funcţionalitate, trebuie să vedem 
în ea o piesă nefinită. 
 Mai multe cuţite curbe lucrate din piatră au fost descoperite în 
aşezări atribuite acestei culturi: Balşa-Piatra Şincuiuşului (un 
exemplar)568, Boarta-Cetăţuie (un exemplar)569, Bretea Mureşeană-

                                                 
564 GOGÂLTAN, MOLNÁR KOVÁCS 2009, p. 31. 
565 BABOVIĆ 1986, p. 118, fig. 10, 16. 
566 ROMAN et al. 1992, p. 155, Taf. 69/15. 
567 Inedit (MNUAI, nr. inv. 581). 
568 ANDRIŢOIU 1978, nota 24. 
569 LAZĂR 1979, p. 30; LAZĂR 1980, p. 22. 
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Măgura Sârbilor (trei exemplare)570, Cozia-Piatra Coziei (un exemplar)571, 
Şincai-Cetatea Păgânilor (două exemplare)572, Ţebea-Ruşti (două 
exemplare)573. Prezenţa cuţitelor curbe din piatră în cultura Coţofeni 
rămâne însă o sarcină de lămurit pe viitor. Nicolae Harţuche574 şi Petre 
Roman atribuiau unei faze Coţofeni târzii exemplarele descoperite la 
Ţebea şi Şincai575. În favoarea prezenţei lor în mediul Coţofeni s-au 
pronunţat, la rându-le, Valeriu Lazăr576 şi Ioan Andriţoiu577. 

Cu toate că putem accepta, teoretic, cunoaşterea şi folosirea 
cuţitelor curbe din piatră de către comunităţile Coţofeni târzii, în 
momentul de faţă avem extrem de puţine dovezi clare că aceste piese erau 
utilizate ca un bun comun, care să înlăture orice dubiu în ceea ce le 
priveşte atribuirea culturală. Singurul cuţit curb de piatră descoperit într-
un complex Coţofeni rămâne cel de la Bretea Mureşeană, aflat într-o 
locuinţă de suprafaţă Coţofeni III578. La acesta putem alătura şi piesa de la 
Răchita, aflată într-un mediu cert Coţofeni, lipsit de elemente mai târzii. 
Piesele cu încadrare culturală sigură, cele mai apropiate temporal de 
cultura Coţofeni provin din mediul culturii Schneckenberg579 sau din 
grupurile Jigodin580 şi Şoimuş581, ultimele bănuite iniţial ca fiind Coţofeni. 
Horia Ciugudean le vede ca produse prezente probabil în aşezările 

                                                 
570 ROTEA 1993, pl. VI/15-16. 
571 ANDRIŢOIU 1978, nota 24. 
572 ROSKA 1942, p. 178, nr. 202, fig. 213/5; vezi şi ROMAN 1976, p. 18. Un cuţit curb 
provine din cercetări mai vechi în sit. Un al doilea cuţit, fragmentar, lucrat din bazalt, a 
fost descoperit pe platforma L 11 şi atribuit iniţial culturii Coţofeni (LAZĂR 1978a, p. 3, 
16; LAZĂR 1978b, p. 54, unde afirmă doar că piesele îşi au analogii în cultura 
Schneckenberg); LAZĂR 1980, p. 22), iar ulterior culturii Schneckenberg (LAZĂR 1995, p. 
253, pl. LXII/19); CIUGUDEAN 2000, p. 31, pl. 124/5. 
573 HARŢUCHE 1969, p. 442, fig. 6/10, 12; ROMAN 1976, p. 18, pl. 9/16-17. 
574 HARŢUCHE 1969, p. 442. 
575 ROMAN 1976, p. 18, 57. 
576 LAZĂR 1976, p. 31.  
577 ANDRIŢOIU 1985, p. 14, nota 46; ANDRIŢOIU 1992, p. 25, 45, deşi un alt cuţit curb de la 
Ţebea îl atribuie grupului Şoimuş (ANDRIŢOIU 1992, p. 25, pl. 10/17). 
578 ROTEA 1993, pl. I/10. 
579 TEUTSCH 1900, p. 192, fig. 67-69; p. 28, fig. 152-153 (Braşov); SCHROLLER 1933, pl. 
53/4-5 (Braşov); PROX 1941, Taf. XXIX/1-6, 8; BICHIR 1959, p. 356, fig. 7/5, 8 (Cuciulata-
Pleşiţa Pietroasă); SZÉKELY 1983, p. 61, fig. 1/1 (Sânzieni). 
580 SZÉKELY 1955, p. 846, fig. 4/1-2 (Jigodin); ROMAN et al. 1992, p. 154, Taf. 66/1-14 
(Leliceni). 
581 ANDRIŢOIU 1989, p. 48, fig. VIII/12 (Şoimuş), 17 (Ţebea); ANDRIŢOIU 1995, p. 235. 
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Coţofeni târzii dar nu ca o creaţie locală, ci ca piese pătrunse din aria 
învecinată, răsăriteană a Transilvaniei (Zăbala sau Schneckenberg)582, 
opinie cel mai probabil de acceptat la nivelul documentaţiei actuale. 

Referitor la funcţionalitatea acestor unelte, trebuie spus că numele 
încetăţenit, cel de Krummesser, este parţial depăşit, întrucât astăzi sunt tot 
mai multe voci care le consideră ca fiind posibile seceri583. 

4. Din cadrul locuirilor de la Răchita şi Căpâlna provin câteva 
topoare din piatră şlefuită. Alte topoare au fost descoperite izolat, în 
amonte de zonele locuite, unele putând aparţine, de asemenea, 
comunităţilor Coţofeni. 

O piesă extrem de interesantă o reprezintă toporul din piatră de la 
Căpâlna-Muchea Ştezii, publicat de Emil Moscalu (pl. 84/3). Trebuie spus 
că toporul reprezintă, în momentul de faţă, un tip unicat în aria culturii 
Coţofeni. Este posibil ca unele exemplare cu care pare că se înrudeşte să 
fie foarte apropiate, dar cele din urmă sunt în toate cazurile păstrate 
fragmentar, lipsindu-le fie tăişul, fie ceafa. Am putea exemplifica aici cu 
lamele topoarelor fragmentare de la Căpud584, Şincai585 sau Dezna586. O 
proporţie similară a părţilor morfologice o are un topor de la Gura 
Arieşului, însă arcuirea lamei lipseşte587. În privinţa cefei trebuie spus că 
ea nu este atât de evoluată precum a fragmentelor de topoare găsite la 
Şincai588 sau Câlnic589. Un topor de la Susani, asemănător, nu avem 
convingerea că este bine desenat, tăişul fiindu-i foarte rotunjit590; în plus, 
de aici provin şi materiale aparţinând grupului Şoimuş591, deci atribuirea 
culturală a sa nu este foarte clară. În schimb, un topor întreg descoperit la 
Sebiş (jud. Arad)592 s-ar apropia mai mult de exemplarul nostru. 

Perpetuarea acestui tip de topor până în finalul epocii bronzului 
este demonstrată de prezenţa sa în medii culturale diverse, în spaţii 
                                                 
582 CIUGUDEAN 2000, p. 31. 
583 CIUGUDEAN 2000, p. 31; VULPE 2001, p. 235. 
584 LAZĂR 1979, pl. VIII/1; CIUGUDEAN 2000, p. 31, pl. 121/3. 
585 LAZĂR 1977, pl. XIII/5; CIUGUDEAN 2000, p. 31, pl. 124/4. 
586 ROMAN 1976, p. 17, pl. 9/1. 
587 NAGY 2009, p. 162, fig. 7/5. 
588 LAZĂR 1977, pl. XIII/4. 
589 Exemplar inedit, provenit din cercetările lui Fr. Roth. 
590 ROMAN 1976, p. 17, pl. 9/6. 
591 DUDAŞ 1976, unde, la pl. III/1, 4-14 sunt ilustrare materiale care pot fi atribuite 
grupului Şoimuş. 
592 DUDAŞ 1976, p. 23, pl. I/18 a-d. 
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diferite. Amintim aici exemplarele atribuite culturii Noua de la 
Tăvădăreşti593 şi Vizantea, în Moldova, incluse de V. Diaconu în tipul 
A594. 

De precizat că topoare cu ceafa cilindrică au fost transpuse şi în lut, 
o piesă miniaturală fiind descoperită posibil în mediul Coţofeni, la 
Ostrovu Corbului-Botu Piscului595, dar ele apar mai cu seamă în cadrul 
culturii Schenckenberg, precum în aşezarea de la Braşov-Gesprenberg596. 
Şi în această ultimă cultură sud-transilvăneană întâlnim, ca tip de topor 
specific, cel cu ceafa cilindrică, însă mult dezvoltată, rotunjită şi bine 
profilată, sub formă de „ciupercă”597. Un fragment de topor de la Leliceni 
(grupul Jigodin) prezintă şi el unele asemănări598 cu piesa noastră. Nu 
lipsesc însă nici topoare cu ceafa cilindrică599, apropiate celor discutate de 
noi pentru mediul Coţofeni. 

Mai mult poate decât în alte cazuri în care s-au folosit termeni 
precum „topor-sceptru”, „topor de luptă”600, în acest caz avem o piesă cu 
totul deosebită, pentru care aceste atribute pot fi folosite ca atare. 

Componentele definitorii acestui tip nu sunt unitare, elementul 
comun fiind dat, în general, de ceafa cilindrică sau pseudo-cilindrică. O 
dovadă în acest sens ne este oferită şi de toporul de piatră cu tăişul alungit 
de la Şugag601 (pl. 84/4). Nu ştim dacă pentru ineditul lor astfel de piese 
au fost publicate, în defavoarea altor tipuri de topoare mai comune, dar 
ele nu sunt puţine. Pot fi distinse două tipuri: cu corpul drept şi cu corpul 
curbat. Toporul amintit de la Şugag face parte din prima serie, a celor cu 
corpul drept, cu analogii în situri Coţofeni din Transilvania, la Căpud-
                                                 
593 FLORESCU 1991, p. 129, fig. 158/5. 
594 DIACONU 2010, p. 8, fig. 1/2, 4. 
595 BERCIU 1939, p. 85, 88, fig. 103/5; BERCIU 1939-1942, p. 29, 46, 54, fig. 1/6. 
596 TEUTSCH 1900, fig. 96-98; SCHROLLER 1933, pl. 54/16. 
597 SCHROLLER 1933, Taf. 54/1-5, 10. 
598 ROMAN et al. 1992, p. 154, Taf. 67/13. 
599 SCHROLLER 1933, Taf. 54/8 (Şeica Mare), 54/12 (Scheneckenberg). 
600 Vezi, de pildă, BORONEANŢ, BORONEANŢ 1992, passim; LAZĂR 1980, p. 20; 
CIUGUDEAN 2000, p. 31. Pentru o discuţie pe marginea acestor topoare, în contextul 
unei descoperiri dintr-un mormânt de la Răcăciuni, vezi TUDOR 1973, p. 285-287, fig. 
2/2 = 3/2. Termenul este folosit pentru acelaşi tip de topor şi în alte spaţii culturale (de 
pildă, RUDNICKI, WŁODARCZAK 2007, p. 234-235, fig. 19/1). O ultimă analiză a 
„topoarelor de luptă”, cu privire la spaţiul est-carpatic, a se vedea la DIACONU 2010, p. 5-
21. 
601 POPA 2003, p. 54, 57, pl. I/2. 
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Măgura Căpudului (jud. Alba)602, Bretea Mureşeană (jud. Hunedoara)603 
şi în Oltenia, la Bârseşti-Chiciurla (jud. Vâlcea)604 şi Coţofeni (jud. 
Dolj)605. Un topor izolat, cu lama dreaptă, deja amintit, fără siguranţa 
încădrării cronologice, provine de la Gura Arieşului (jud. Cluj)606. Epoca 
bronzului înregistrează exemplare similare celor de la Şugag, fiind incluse 
recent în tipul B607. 

Prin prisma acestor observaţii nu excludem ca toporul de la Şugag 
să fi aparţinut culturii Coţofeni, fie făcând parte dintr-o locuire 
neidentificată în zona Şugagului, fie aparţinând unui membru al unei 
locuiri din aval (cum ar fi, de pildă, cea de la Căpâlna-Muchea Ştezii) care 
a înaintat spre zona montană. Afinităţile dintre toporul de la Şugag şi 
toporul, oarecum asemănător, dar cu corpul arcuit, descoperit în situl 
amintit de la Căpâlna608 (pl. 84/3) susţin şi ele aceste posibile legături. 
Toporul de la Şugag, prin forma sa şi tăişul rotunjit, neascuţit, ar putea 
face parte, de asemenea, din categoria topoarelor-sceptru, specifice, mai 
cu seamă, epocii bronzului. Funcţia sa ca bun de prestigiu ar trebui, prin 
urmare, avută şi ea în vedere. 

Un alt topor, apropiat morfologic celor două deja prezentate, dar 
mult mai mic, provine de la Căpâlna-Podu Cetăţelei (pl. 84/2). Gruia 
Fazecaş, care şi publică piesa, consideră că forma toporului este una 
comună Bazinului Carpatic din eneolitic până la finele Bronzului târziu, 
motiv pentru care nici nu a optat pentru o încadrare cronologică mai 
strânsă609. O analogie apropiată din punct de vedere stilistic, dar diferită 
ca dimensiuni, ne este oferită de un topor, amintit deja, descoperit la 
Bârseşti-Chiciurla (jud. Vâlcea)610. Apropieri în anumite privinţe se pot 
face, de asemenea, cu un topor de piatră aflat în fosta colecţie a 
Gimnaziului Evanghelic din Sebeş611, analogie posibil contemporană 
piesei noastre şi cu şanse de provenienţă din zona Sebeşului. De remarcat 

                                                 
602 LAZĂR 1979, pl. VIII/1; CIUGUDEAN 2000, p. 31, pl. 121/3. 
603 Inedit. Material oferit cu amabilitate pentru studiu de către Mihai Rotea. 
604 ROMAN 1976, p. 17, pl. 9/12. 
605 ROMAN 1976, p. 17, pl. 10/5; ROMAN 1977, pl. 38/18. 
606 NAGY 2009, p. 162, fig. 7/5. 
607 DIACONU 2010, p. 8, fig. 2/1. 
608 MOSCALU 1979, p. 396, fig. 6/3. 
609 FAZECAŞ 2009, p. 31-32. 
610 ROMAN 1976, p. 17, pl. 9/12; PETRE-GOVORA 1995, p. 19. 
611 FAZECAŞ 2009, p. 31-32, pl. I/2. 
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faptul că topoare de mici dimensiuni, similare ca formă se dezvoltă, 
ulterior, în aria culturii Schneckenberg, cu deosebirea doar că ceafa nu 
este cilindrică, ci rotunjită sub formă de „ciupercă”612. Totuşi, o bună 
analogie o regăsim chiar aici, în aşezarea eponimă613. Un exemplar identic 
atât ca formă, cât şi ca dimensiuni, atribuit epocii bronzului, provine din 
spaţiul sud-carpatic, fiind descoperit la Dobra (jud. Dâmboviţa)614. 

Din punct de vedere tipologic piesa noastră o încadrăm, de 
asemenea, în categoria topoarelor cu ceafa cilindrică, numite adesea, „de 
luptă” sau interpretate ca bunuri de prestigiu. În cazul de faţă 
dimensiunile mult prea mici ale piesei nu îl recomandă, în niciun caz, 
drept un „topor de luptă”615. Urmele de uzură şi loviturile de pe ceafă îi 
arată utilizarea îndelungată, dar nu îl înlătură din categoria celor rare în 
epocă. Analizele la care au fost supuse exemplare similare sau înrudite, cu 
profilul curbat, au condus la concluzia că asemenea descoperiri se cunosc 
începând cu faza târzie a culturii Coţofeni şi începutul epocii bronzului 
(orizont Glina III-Schenckenberg)616. 

6. Din locuirea Coţofeni de la Căpâlna-Muchea Ştezii provine şi un 
topor de formă migdaloidală (fig. 60 = pl. 84/1). 

Desele apariţii ale acestui model de topor în relaţie cu descoperiri 
Coţofeni au făcut din el tipul caracteristic pentru această cultură617. Îl 
considerăm reprezentativ ultimei faze Coţofeni (III) din spaţiul 
intracarpatic, când i se cristalizează forma migdaloidală, cu perforaţie în 
zona centrală sau apropiată cefei. Se pare că a fost „modelat” în aria 
culturii Coţofeni, ca mai apoi să fie perpetuat şi în aria grupurilor 
culturale ulterioare, de la începutul epocii bronzului din Transilvania618. 

                                                 
612 SCHROLLER 1933, Taf. 54/10 (Târnava, jud. Sibiu). 
613 PROX 1941, Taf. VI/1 = XXXV/9. 
614 ILIE et al. 2010, p. 35, pl. V/1. 
615 Aşa cum este inclus, recent, în tipul E din clasificarea „topoarelor de luptă” din 
spaţiul est-carpatic, la V. Diaconu (DIACONU 2010, p. 11, fig. 5). 
616 Vezi discuţia la MUNTEANU 1991, p. 417. Valeriu Lazăr le descria ca având corpul 
arcuit, uneori cu dublă faţetare, tăiş şi muchie arcuite, cu o îngroşare în zona perforată 
(LAZĂR 1978a, p. 11). 
617 O primă remarcă asupra acestui tip de topor, văzut ca specific ariei Coţofeni o 
regăsim la Sever Dumitraşcu (DUMITRAŞCU 1967a, p. 82); vezi şi CIUGUDEAN 2000, p. 31. 
618 Vezi, de pildă, topoarele fragmentare, unele identice, descoperite în locuirea de tip 
Jigodin de la Leliceni (ROMAN et al. 1992, p. 155, Taf. 67/1-3, 7). De precizat aici însă 
faptul că la baza sedimentelor din Bronzul timpuriu există şi o locuire Coţofeni. 
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Piese aparţinând acestui tip au fost descoperite în multe dintre aşezările şi 
locuirile Coţofeni cunoscute, rezumându-ne aici doar la câteva 
exemplificări, apropiate mai mult de exemplarul nostru, de la Ardan-
Cetate619, Căpud-Măgura Căpudului620 ori Şincai-Cetatea Păgânilor621. 

7. „Măciucile” sferoidale 
Piesele sferoidale din granit perforate central, descoperite la Sebeşel 

şi Şugag-Oaşa se încadrează într-o categorie rară de arme. În tipologia 
propusă de Eugen Comşa măciucilor, acestea fac parte din tipul celor 
sferice puţin turtite622. 

Culturii Coţofeni i-au mai fost atribuite, cu probabilitate, piesele 
interpretate fie ca măciuci, fie ca buzdugane, descoperite la Sebiş (jud. 
Bistriţa-Năsăud)623, Chendrea-Valea Cenhei (jud. Sălaj)624, dintr-un punct 
neprecizat din hotarul Dalnicului (jud. Covasna)625 şi un posibil fragment 
aflat împreună cu ceramică Coţofeni la Mărişelu-Căstăuţi (jud. Bistriţa-
Năsăud)626. La o vreme probabil contemporană s-ar putea situa măciucile 
din cultura catacombelor descoperite în Moldova, la Ghigoeşti627 şi 
Holboca628. 

Piese similare sunt cunoscute din preistoria Transilvaniei şi în alte 
perioade. Începând cu eneoliticul şi încheind cu epoca bronzului. 
Eneoliticului îi sunt atribuite măciucile de la Livada (jud. Maramureş)629 
şi Valea Luţului (jud. Mureş)630. Exemplare similare sunt datate pe 
parcursul epocii bronzului intracarpatic, cum sunt descoperirile atribuite 
culturii Wietenberg de la Sighişoara-Dealu Turcului631, Derşida632 sau 

                                                 
619 MARINESCU 1975, p. 302, fig. 1; LAZĂR 1979, p. 37; CIUGUDEAN 2000, p. 31, pl. 121/5. 
620 CIUGUDEAN 2000, p. 31, pl. 121/7. 
621 LAZĂR 1975, pl. XV/1; LAZĂR 1977, pl. XI/1, 3; CIUGUDEAN 2000, p. 31, pl. 123/1-2. 
622 COMŞA 1972, p. 260-261, fig. 15 (stânga). 
623 MARINESCU 1994, p. 17. 
624 LAKÓ 1986, p. 48. 
625 ROSKA 1941, p. 56, nr. 69; ROSKA 1942, 65, nr. 10; SZÉKELY 1997, p. 77, nr. 20; 
REPARHCOVASNA 1998, p. 100. 
626 DĂNILĂ, MARINESCU 1974, p. 21, 27, pl. XV/2 = XXIII/5. 
627 DUMITROAIA 2000, p. 124, fig. 83/1. 
628 DUMITROAIA 2000, p. 124, fig. 83/2. 
629 KACSÓ 2004, p. 198, pl. XIII/4 (piesa prezintă însă faţetări). 
630 MOLDOVAN 2006, p. 27, pl. II/3. 
631 HOREDT 1960, Abb. 14/12; BOROFFKA 1994, p. 215-216, Typentafel 30/9; ANDRIŢOIU, 
RUSTOIU 1997, p. 29, fig. 16/4. 
632 CHIDIOŞAN 1981, p. 61, 75, 100, pl. 38/21. 
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Archiud633. Alte piese nu beneficiază de o încadrare conologică certă, aşa 
cum este cazul celei de la Sebiş (jud. Bistriţa-Năsăud)634. 

Măciucile din piatră se cunosc pe arii largi în Eurasia, fiind propusă 
adesea funcţionalitatea de „sceptru” sau „buzdugan”, în care arma era 
fixată vertical înt-un mâner de lemn635 (pl. 87/2). Unele exemplare îşi 
continuă existenţa, ca morfologie, reprezentând bunuri de prestigiu fie 
din piatră, fie din bronz, până în epocă scitică636. 

După cum am precizat şi la descrierea artefactelor, opinăm că 
măciucile puteau fi pietre de bola. Deşi prezintă forme diferite în profil, 
ambele au un diametru foarte apropiat (5,8-6,1, respectiv 6,2 cm). Astfel 
de arme contondente au fost şi sunt utilizate de populaţii arhaice actuale 
ca bola, îndeosebi pentru prinderea păsărilor. Modul de folosire trebuie 
să fi fost unul simplu: două sau trei bile de piatră, legate la capătul unor 
fâşii scurte de piele sau sfoară, prinse apoi într-una singură, mult mai 
lungă, erau rotite deasupra capului (pl. 87/1) şi aruncate la picioarele 
vânatului. Mişcarea de rotaţie conducea la înfăşurarea lor în jurul 
picioarelor vânatului şi împiedecarea acestuia, vânat care putea fi format 
din păsări mari sau animale (din specia cervideelor). În anumite cazuri, 
puteau fi utilizate şi ca măciuci („buzdugane”), prin lovire. Aceste piese 
pot ilustra un tip de vânătoare primitivă, atestat cu mii de ani în urmă pe 
alte continente637. 

8. Sceptrul de la Căpâlna 
O piesă cu totul deosebită este sceptrul din piatră de la Căpâlna (pl. 

87/3). Unicitatea sa constă în forma aparte, ce atestă un tip morfologic 
fără analogii în descoperirile cunoscute de noi. 

Compararea stilistică a piesei de la Căpâlna cu măciucile vehiculate 
de populaţiile stepice şi în arealul transilvănean, ilustrează asemănări, dar 
şi diferenţe. Nu am întâlnit, de pildă, exemplare cu trei lobi, iar fineţea 
execuţiei nu se ridică la nivelul clasicelor sceptre cvadrilobate, în formă 
de cruce (Kreuzförmigen) eneolitice638. În cadrul tipului Berezovskaja, 

                                                 
633 MARINESCU 1983-1984, p. 23-24, pl. XIX/2. 
634 DĂNILĂ, MARINESCU 1974, p. 21, 27, pl. XV/4. 
635 De pildă, cazul unei piese datate în epoca bronzului, descoperită într-un mormânt, în 
Rusia (KУЗЬМИНА et al. 2012, p. 10, fig. 3/5). 
636 FIALKO 2010, p. 82, fig. 4/3. 
637 Vezi, de pildă, SCHEINSOHN 2003, p. 345, 351. 
638 Pentru piese cvadrilobate „stepice” atât transilvănene, cât şi din aria euro-asiatică, a 
se vedea GOVEDARICA 2004, passim, Abb. 63/17-18; Taf. 3/3; 5/1-2; 6/2; 36/1; 
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care se abate de la morfologia obişnuită, întâlnim doi lobi proeminenţi şi 
doi mai mici, iar corpul piesei este arcuit639. Chiar dacă am interpreta 
nervurile care despart lobii exemplarului de la Căpâlna drept tot lobi – 
situaţia în care arma ar avea şase lobi –, diferenţele rămân la fel de mari. 

Asumându-ne încadrarea măciucii-sceptru trilobate de la Căpâlna 
la vremea culturii Coţofeni, trebuie să vedem în această piesă unicat640, 
totuşi, o moştenire din piesele cvadrilobate eneolitice. De altminteri, la 
Sighişoara-Dealu Turcului a fost descoperită o „măciucă” cu patru 
protuberanţe, din porfir, atribuită epoci bronzului (culturii 
Wietenberg)641 (dacă încadrarea cronologică este corectă642), ceea ce 
atestă perpetuarea modelului chiar posterior culturii Coţofeni. Măciuci 
cu patru protuberanţe provinş şi din alte descoperiri ale epocii bronzului, 
precum cele din aria culturii Verbicioara643 sau prezente în depozitul 
aparţinând epocii bronzului de la Borodino (Rep. Moldova)644. Eugen 
Comşa aminteşte în tipologia măciucilor de pe teritoriul României şi 
exemplare cu trei braţe, datând această categorie de arme „mai ales în 
perioada de tranziţie”645, ceea ce ar susţine, totuşi, existenţa unor 
descoperiri asemănătoare, poate chiar la vreme culturii Coţofeni. 

Pare destul de evident faptul că un astfel de exemplar constituia, 
pentru deţinător, un bun de prestigiu646, ceea ce sugerează, implicit, şi 
                                                                                                                        
GOVEDARICA 2006, p. 415-425, Taf. 2-5; CIUGUDEAN 1998, p. 32, fig. 2; GOGÂLTAN, 
IGNAT 2011, passim , fig. 3; 4/1; 7/1-3; 9/1; GOGÂLTAN 2011a, passim, Abb. 3; 4/1; 7/1-3; 
9/1. 
639 GOVEDARICA 2004, Abb. 63/17; Taf. 36/1; GOVEDARICA 2006, p. 416, 424, Abb. 4; 
5/16-19; Taf. 4/3 = 5/4. 
640 Din aşezarea Coţofeni de la Câlnic-Dealu Mare, V. Lazăr semnalează descoperirea 
unui buzdugan din piatră, cu patru lobi (LAZĂR 1979, p. 34; LAZĂR 1980, p. 22), cu 
trimitere la un studiu semnat de Fr. Roth (ROTH 1943, p. 446), unde o astfel de 
informaţie nu apare. Prin urmare s-a creat o confuzie ce trebuie eliminată din eventuale 
discuţii viitoare pe marginea acestui tip de piesă. 
641 HOREDT 1960, p. 130, Abb. 14/8; ANDRIŢOIU, RUSTOIU 1997, p. 29, fig. 19/7. 
642 Să nu uităm că din acest sit provin şi o serie materiale Coţofeni (ANDRIŢOIU, RUSTOIU 
1997, p. 13, 33). De remarcat atât în cazul piesei noastre de la Căpâlna, cât şi în cazul 
celei de la Sighişoara, existenţa acelor proeminenţe, mai uşor profilate, dintre lobi. 
643 BERCIU 1961b, p. 129-130, Abb. 2/2. 
644 HARDING 1984, p. 202, fig. 50/4. 
645 COMŞA 1972, p. 260, deşi nu ilustrează acest tip. 
646 Existenţa unor bunuri de prestigiu de acest tip în cadrul comunităţilor Coţofeni este 
demonstrată, îndeosebi, prin sceptrul din corn de cerb, ornamentat, descoperit în 
aşezarea de la Boarta-Cetăţuie (jud. Sibiu) (POPA, ŞTEFU 2009). 
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existenţa unui purtător, deci a unei mici elite desprinsă din rândul 
comunităţilor Coţofeni aflate în zona noastră. 

*** 
Analiza celor mai semnificative descoperiri cuprinse în lucrare 

ilustrează faptul că zona deluroasă ocupată de comunităţile Coţofeni pe 
Valea Sebeşului a fost teatrul unor mutaţii şi mişcări dinamice. Aparenta 
periferizare a locuirilor nu este confirmată, nici pe departe, de analiza 
materialelor arheologice recuperate. Dimpotrivă, putem remarca, nu de 
puţine ori, o frumuseţe şi varietate a culturii materiale, adeseori rar 
întâlnită chiar în aşezările principale. Prin urmare, nu cultura materială, 
în ansamblul ei, ne poate lămuri asupra caracterului locuirilor şi a 
relaţiilor cu zona învecinată sau cu cele mai îndepărtate. Alte elemente 
pot reconstitui, în măsura posibilului, o imaginea mai aproape de 
realitatea de atunci. Este unul dintre motivele pentru care am dedicat 
viitorul capitol acestei încercări. 
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Capitolul V 
 

ARIA DE CUPRINDERE, STRATEGIILE DE SUBZISTENŢĂ ŞI DINAMICA 
LOCUIRILOR 

 
  

Scurtă privire asupra arheologiei peisajului (Landscape 
Archaeology)  
 În cercetarea arheologică actuală o metodă modernă de 
reconstituire a habitatului uman din trecut, a relaţiei om-natură, o 
reprezintă arheologia peisajului. Potrivit unei definţii general acceptate, 
mediul reprezintă acel ansamblu de trăsături ale reliefului fizic, format 
din elementul natural şi cel artificial, datorat intervenţiei umane. În acest 
cadru omul şi societatea din care făcea parte s-au dezvoltat pe baza unor 
legături strânse. 

Arheologia peisajului (Landscape Archaeology) încearcă să 
cumuleze modalităţile prin care activităţile umane din trecut au modelat 
mediul şi modul în care acesta, la rândul său, a influenţat omul. 
Intervenţiile umane asupra mediului pot fi complexe: lucrări de amploare 
(fortificaţii, movile, terasări, despăduriri etc.) sau de amploare redusă 
(gropi, construirea de locuinţe etc.). Cadrul fizico-natural în care aceste 
activităţi s-au derulat a favorizat sau a limitat dimensiunea intervenţiilor 
antropice. Într-un mediu mai puţin favorabil omul a fost nevoit să îşi 
modeleze forme de habitat specifice, strâmtorat fiind de natura reliefului, 
a căilor de acces uzuale sau strategice, de accesul la sursele de apă, materii 
prime, spaţiu ocupaţional sau de procurare a hranei. Numeroasele 
elemente care compun şi participă la această reconstituire necesită o 
abordare interdisciplinară, însoţită în ultimul timp de utilizarea 
sistemelor informatizate de gestiune a datelor (GIS). 

Punctele de vedere privitoare la arheologia peisajului diferă, 
subliniindu-se, adeseori, neajunsuri date de diferitele viziuni teoretice647, 
în care se manifestă critic o simplificare a noţiunii, redusă la un construct 

                                                 
647 ROBERTS 1987, p. 77-95; FLEMING 2006, p. 267-279; ANSCHUETZ et al. 2001, p. 160-
164; FENNELL 2010, p. 1-8. 
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social, în esenţa sa648. Desigur, după cum s-a subliniat, trebuie să facem 
distincţia între peisajul natural văzut din punct de vedere estetic, peisajul 
cultural şi cel arheologic. Julian Thomas a subliniat nevoia înţelegerii 
termenului de peisaj în două moduri diferite, pe de o parte ca un teritoriu 
ce poate fi reţinut vizual şi, pe de altă parte, ca pe un cumul de legături 
stabilite între oameni şi locuri649. 

În opinia cercetătorilor Marek Zvelebil şi Jaromír Beneš, arheologia 
peisajului trebuie să analizeze, de asemenea, două aspecte esenţiale: 
legăturile spaţiale dintre resturile arheologice în vederea intuirii folosirii 
peisajului în trecut şi definirea peisajului arheologic ca o suprafaţă de 
teren supusă la diverse modificări succesive, rezultate în urma 
activităţilor umane. În acelaşi timp, cei doi au distins trei niveluri de 
interpretare a arheologiei peisajului: reconstrucţia arheologică, 
reconstrucţia taxonomică (modificările survenite în peisaj între 
momentul locuirii studiate şi momentul cercetării) şi interpretarea 
istorică interactivă („peisajul interactiv”, în care o zonă anume este 
transformată prin procese naturale şi antropice şi care, la rându-i, 
influenţează viitoarele activităţi). Prin urmare, „peisajul nu este doar un 
beneficiar pasiv al activităţilor umane, ci un element activ în evoluţia unei 
societăţi”650, adeseori extrem de dinamic. 
 Potrivit colectivului condus de Kurt F. Anschuetz „peisajele sunt 
lumi de produse culturale şi reprezintă înregistrarea proceselor dinamice 
de interacţiune umană, cu mediile lor”. Deşi subiectul necesită o abordare 
interdisciplinară, arheologiei îi sunt identificate instrumentele necesare 
elaborării unei strategii unitare în studierea peisajului651. 

Din această perspectivă tipul de habitat sezonier se relevă de la sine 
ca unul modelat după necesităţile unei comunităţi pentru care teritoriul 
din jurul vetrei satului nu era suficient în asigurarea necesităţilor 
economice ale membrilor ei. Astfel, desfăşurea activităţilor economice se 
derulează într-un teritoriu extins artificial. Nu există spaţii goale ori 
lipsite de sens între aşezări, ne asigură Marek Zvelebil şi Jaromír Beneš, 

                                                 
648 ROSSIGNOL 1992, p. 3-14. 
649 THOMAS 2004, p. 181; THOMAS 2012, p. 182-183. 
650 ZVELEBIL, BENEŠ 1997, p. 24-25. 
651 ANSCHUETZ et al. 2001, p. 191-192. 
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iar arheologia peisajului trebuie să dea un răspuns funcţiei acestor 
zone652. 

Zona dealurilor locuite în timpul culturii Coţofeni pe Valea 
Sebeşului a suferit şi ea o serie de modificări de-a lungul timpului. 
Intervenţiile antropice datorate locuirii Coţofeni nu pot fi sesizate, 
săpăturile fiind puţine şi irelevante. Peisajul arheologic s-a modificat însă 
în zona siturilor, după părăsirea lor de către comunităţile coţofeniene. La 
Răchita, pe una dintre laturile locuirii a fost amenajat un drum de acces 
(fig. 44), probabil cu rolul de a lega exploatările miniere aurifere, pe care 
le mărgineşte, din dealurile Vârfu Zăpozii şi Apărata. Versantul de sud, 
cel locuit, a fost spălat de apele pluviale, iar apoi răvăşit de împăduririle 
de la jumătatea secolului trecut (fig. 43). La Căpâlna-Gorgan (fig. 46) şi 
Săsciori-Vârfu Mâglii (fig. 36) movile de hotar ridicate din pământ în 
cursul Evului Mediu au afectat depunerile Coţofeni, dominând şi azi 
înălţimile respective. Situl Coţofeni de la Dumbrava-Pojeră a fost răscolit, 
pe aproape întreaga sa suprafaţă odată cu transformarea înălţimii în 
carieră de piatră pentru satele învecinate (fig. 39). Mica locuire de la 
Săsciori-Izvoru Popii, fiind situată într-o zonă joasă, a fost destinată unor 
culturi, după ce, în prealabil, piciorul pantei a fost nivelat pe mai multe 
etaje de terase, puternic reliefate în prezent (fig. 27-28). 

Rezumate, aceste activităţi antropice post-Coţofeni sunt diferite şi 
diverse: drum de acces, movile de hotar, terasări pentru culturi, 
împădurire, carieră pentru exploatarea pietrei. La acestea se adaugă 
agenţii naturali, care au spălat şi rotunjit de-a lungul mileniilor vârfurile 
înălţimilor unde înainte existaseră sălaşele Coţofeni. Aceştia constituie 
unul dintre factorii majori care au grăbit şi vor avea în continuare un rol 
important în „subţierea” nivelelor de locuire preistorică şi vor grăbi, în 
cele din urmă, inerenta lor distrugere. 
   

Aria de cuprindere a locuirilor şi strategiile de subzistenţă 
Mai cu seamă pe fondul lipsei unui exerciţiu metodologic în 

cercetarea românească653, aria de cuprindere a unei aşezări Coţofeni este 
greu de stabilit, cu toate că au fost propuse mai multe metode de evaluare 
pentru aşezările preistorice. Fie că luăm în calcul o distanţă medie anume, 
arbitrar stabilită, adesea la 5 km concentric în jurul aşezărilor, fie că avem 

                                                 
652 ZVELEBIL, BENEŠ 1997, p. 25. 
653 Vezi GOGÂLTAN 2004, p. 11. 



Cristian Ioan Popa 

 186

în vedere că nevoile economice ale unei comunităţi mai mari extindeau 
acest areal la o valoare dublă sau triplă, rezultatul tot nu poate fi 
considerat satisfăcător. Teritoriul „controlat” de o comunitate îngloba, 
desigur, zonele în care se desfăşurau activităţile economice (cultivarea 
pământului, păşunatul), dar şi zonele cu resurse utile (lemn, minerale, lut 
etc.)654, ultima de multe ori aflată la o depărtare poate apreciabilă de vatra 
aşezării. 

Problema delimitării ariei unei aşezări nu apare doar când îi căutăm 
pe teren limitele, ţinând cont de factorii enunţaţi, ci şi atunci când 
încercăm să-i delimităm hotarele de o altă aşezare. Bogatele rezultate ale 
cercetărilor antropologice au stabilit faptul că o societate îşi 
„construieşte” spaţiul destinat locuirii, prin modelarea sau transformarea 
lui. De cele mai multe ori organizarea economică şi socială a spaţiului 
este subordonată relaţiilor centru-periferie655. 

Delimitarea teritoriului unei aşezări formează, deci, o sarcină deloc 
uşoară, adesea imposibilă, pentru preistorie. Cele câteva modele teoretice 
elaborate pentru a constitui un sprijin arheologului au ca punct central 
relaţia om-mediu înconjurător. De acestea vom încerca să ţinem şi noi 
seama în cazul locuirilor Coţofeni din zona deluroasă a Văii Sebeşului. 

Un model, ce are la bază conceptul site catchment analysis, de 
determinare a ariei de cuprindere a unei aşezări, a fost elaborat acum 
patru decenii de către Claudio Vita-Finzi şi Erig Higgs. Cei doi specialişti 
au în vedere o relaţie între tehnologia şi resursele existente într-un 
anumit areal, inclus parţial sau integral în teritoriul aşezării, dar la care 
accesul nu trebuia să depăşească 10 km distanţă656. Pentru delimitarea 
ariei aşezărilor au fost trasate, apoi, cercuri concentrice cu diametrul 
maxim de 5 km, incluzând puţin sub 80 km2, în interiorul cărora se găsea 
un teren suficient, ce includea atât resursele cele mai importante, cât şi 
terenurile destinate cultivării pământului, creşterii animalelor sau altor 
activităţi economice. Într-un anumit punct, aceste cercuri concentrice 
urmau să se interfereze între ele. Scopul aplicării metodei era şi acela de a 
                                                 
654 Pentru prezentarea metodelor de investigare a ariei de cuprindere a unei aşezări, în 
literatura românească de specialitate, vezi studiul lui Gruia Fazecaş (FAZECAŞ 2000) cu 
bibliografia. 
655 BONTE, IZARD 1999, p. 635. 
656 Mai precis, pornind de la observaţii antropologice actuale, cei doi propun distanţa de 
5 km pentru terenurile agricole = 1 oră de mers pe jos, respectiv 10 km pentru un 
vânător/culegător = 2 ore de mers pe jos (VITA-FINZI, HIGGS 1970, p. 5-7). 
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determina funcţia şi natura sitului. În cazul locuirilor montane, dacă în 
aria de cuprindere nu existau terenuri arabile, atunci acestea nu practicau 
cultivarea pământului657 sau, dacă o cultivau, o făceau doar sporadic658. 
Desigur, concluzia este logică şi valabilă şi în cazul siturilor studiate de 
noi de pe Valea Sebeşului. Doar că metoda în sine poate fi folosită cu 
succes, mai degrabă, în cazul aşezărilor de câmpie, întrucât terenul 
accidentat, precum şi particularităţile aşezărilor din zonele de deal sau 
munte impune o altă strategie de abordare. De pildă, un culegător, pentru 
a strânge fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale etc., putea să 
avanseze cu mult în afara delimitării propuse de cei doi specialişti. 

Unul dintre cei care au criticat rolul acordat modelului de mai sus a 
fost Kent V. Flannery. Acesta atrăgea atenţia asupra existenţei a două 
tipuri de aşezări: cele independente şi cele temporare. În fond ambele 
aparţin aceleiaşi arii de cuprindere, doar că ultimele sunt desprinse din 
aşezarea principală, generând o lărgire a ariei economice, ca urmare a 
nevoii procurării de hrană sau a unor bunuri, care nu puteau fi obţinute 
decât prin intermediul unor astfel de locuiri sezoniere659. 

Cercetările ulterioare au demonstrat, din nou, fragilitatea aplicării 
modelului pentru zonele accidentate. În cazul locuirilor Coţofeni studiate 
de noi, relieful a constrâns alegerea vetrei sezoniere. Comparativ cu 
locuirile de pe terasele văilor, în aceste cazuri alegerile trebuiau să ţină 
cont de factori suplimentari: un vârf de deal golaş (probabil întotdeauna 
cu vizibilitate împrejur), căi de acces lesnicioase, o sursă de apă cât mai 
apropiată. Se adaugă, apoi, factorii care au determinat întemeierea lor: 
existenţa unor păşuni/fâneţe, păduri, roci utile, plante folositoare, vânat 
etc. Nu în ultimul rând, dacă ţinem cont de modelul „cercurilor 
concentrice”, locul ales nu trebuia să aparţină teritoriului economic 
controlat de o comunitate învecinată. Totuşi, este foarte probabil ca, în 
anumite cazuri, teritoriul aşezării să se fi interferat în zonele de unde se 
exploatau lemnul sau resursele utile. Această juxtapunere parţială trebuie 
să fi funcţionat prin „libera circulaţie”, fără a genera stări conflictuale. 
Exemplele etnografice actuale de convieţuire pastorală în zonele 
montane, oferite chiar de realităţi din Munţii Sebeşului, ne ilustrează 

                                                 
657 VITA-FINZI, HIGGS 1970, p. 5-7. 
658 ASTON 2002, p. 103-104. O schiţă a ariei de cuprindere a unei aşezări, inspirată după 
modelul amintit, a se vedea la fig. 59. 
659 FLANNERY 1976, p. 93-94. 
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numeroase astfel de interferări, fireşti chiar, cu stâne ridicate în zone 
aparţinătoare de drept altei comunităţi. 

Iată, de ce, credem noi, teritoriul unei aşezări preistorice nu a 
beneficiat de graniţe precise, astfel încât să le putem genera printr-un 
model redus la cifre riguroase. Altfel, greşit ne vom închipui că membrii 
unei comunităţi Coţofeni, atât de mobili, au fost constrânşi prin lărgirea 
ariilor teritoriilor tot mai numeroaselor aşezări, să se deplaseze într-un 
cerc restrâns. „Aventura” în munte nu era, probabil, doar apanajul unor 
vânători şi pescari, ci şi a celor care căutau roci utile, lemne din esenţe 
care etajul de foioase nu îl putea oferi, plante medicinale, fructe sau 
miere. Chiar şi un păstor putea avansa mai mult, aşa cum ne-o sugerează 
evidenţele etnografice660. Ca şi astăzi, muntele trebuie să fi fost cunoscut 
mai îndeaproape de „mărginaşi”, adică de cei stabiliţi sezonier pe 
vârfurile de dealuri care dominau valea. 

Pe lângă aceste metode, aplicate cu totul sporadic şi fără 
continuitate în cercetarea arheologică din România661, un model recent 
de delimitare a ariei unei aşezări a fost oferit, recent, prin aplicaţiile GIS, 
condiţionate însă şi ele de acurateţea datelor oferite prin cercetarea 
arheologică de teren662. 

Intervalul de evoluţie a culturii Coţofeni urmează unei etape de 
răcire, cu veri scurte şi răcoroase, datată între 3650-3250 BC (5600-5200 
BP) şi se integrează într-o perioadă de timp în care s-a manifestat un 
climat cu veri calde, lungi şi umede, ce a cuprins răstimpul dintre anii 
3200-2450 BC (5150-4400 BP)663. Această perioadă urmează direct anului 

                                                 
660 În Munţii Haţegului, de pildă, păstorii avansau în munte şi cu 20 de km (CONEA 
1943, p. 83). 
661 CHAPMAN 1981 (cu aplicare asupra evoluţiei comunităţilor Vinča din zona Banatului 
şi a cursului mijlociu al Mureşului); BOLOMEY 1973 (pentru siturile epipaleolitice de tip 
Schela Cladovei din zona Porţilor de Fier); FAZECAŞ, LAKATOS 2003, p. 178 (pentru 
complexul de situri de la Suplacu de Barcău); BOROFFKA 2005 (pentru evoluţia siturilor 
din epoca bronzului şi prima epocă a fierului din zona Aiudului). O expunere a 
modelelor teoretice privitoare la aria de cuprindere a unei aşezări este semnată de Gruia 
Fazecaş (FAZECAŞ 2000, p. 447-453). 
662 MEHRER, WESCOTT 2006; DUCKE, KROEFGES 2008, p. 245-250; ULLAH 2011, p. 623-
631. Metodă pusă în practică în România, de pildă, la Măgura-Buduiasca (jud. 
Teleorman) (MILLS 2009, p. 55-66). 
663 CÂRCIUMARU 1996, p. 25; BOŞCAIU 2001, p. 33; SCHUSTER 2004, p. 8-9; EL SUSI 2009, 
p. 667. 
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3200 BC, considerat drept apogeul de răcire a climei, aşa cum o indică 
analizele asupra microvertebratelor din Munţii Bükk664. 

O caracteristică a perioadei de evoluţie a culturii Coţofeni o 
reprezintă extinderea pădurilor în detrimentul terenurilor cultivate, 
fenomen pus pe seama schimbării ponderii anumitor activităţi 
economice, pe fondul unei încălziri a climei. Cu debutul Bronzului 
timpuriu încetează, pe areale vaste, şi perioada de climă caldă şi umedă, 
instaurându-se o climă uscată marcată de extinderea pădurilor de 
carpen665. 

În cazul Văii Sebeşului, o salbă de dealuri înalte, cu plaiuri 
ospitaliere, flanchează ca nişte turnuri naturale ieşirea apei în şes. În 
această zonă de contact între cele două forme de relief, fie pe firul 
principal al văii, fie pe afluenţii săi, comunităţile umane preistorice şi-au 
stabilit cele mai înalte sălaşe sau aşezări. 

Pornind de la observaţiile climatice de mai sus se poate desprinde 
necesitatea desţelenirii unor terenuri tot mai mari, destinate cultivării 
pământului. Independent sau nu de aceste schimbări, intrarea culturii 
Coţofeni în faza a III-a aduce cu sine o modificare majoră, nu numai în 
cultura materială şi spirituală, ci şi în modul de a gândi şi a privi teritoriul 
înconjurător. Acestea primesc un alt sens666 atât pe fondul căutării unor 
materii prime (silex, piatră, metal) sau sare667, cât şi în privinţa includerii 
în aria aşezărilor a sălaşelor sezoniere din zona deluroasă şi montană. 
Cum resursele oferite de Munţii Şureanu sunt mai sărace în materii 
prime decât cele ale Munţilor Apuseni, putem uşor bănui că nu rocile 
utile sau cele din care se putea extrage cuprul au fost cele vizate. 
Utilizarea, cu foarte puţine excepţii, doar a cuarţitului local în locuirile 
din zona de deal a Văii Sebeşului, cât şi penuria de piese din metal din 

                                                 
664 SĂLCEANU 2000-2004, p. 27. 
665 CÂRCIUMARU 1996, p. 138, 143 şi fig. 48, cu diagrama polinică a straturilor 
postpaleolitice de la Băile Herculane-Peştera Hoţilor. 
666 Pentru schimbările produse la nivelul aşezărilor, a vieţii economice şi organizării 
sociale din perioada Eneoliticului/Calcoliticului în zona Balcanilor, contemporană 
culturii Coţofeni, a se vedea ARNOLD, GREENFIELD 2006, p. 29. 
667 Prezenţa unor zăcăminte de sare în zona deluroasă este sugerată de existenţa 
toponimului D. Sărat, consemnat pe o hartă de la începutul secolului al XX-lea, un deal 
situat în apropierea aşezării Coţofeni de la Răchita-Vârfu Zăpozii (vezi SCHMIDT 1911, p. 
38, fig. 8). 
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acestea668, pot certifica cele spuse. Prin urmare, funcţia economică a 
acestora era, în mod necesar, îndreptată către alte activităţi (creşterea 
animalelor, procurarea lemnului, a furajelor, culesul, vânătoarea). 
Desigur, aceste locuiri au apărut pe fondul rolului tot mai important jucat 
de creşterea animalelor, dar ele trebuie să ilustreze, totodată, şi 
practicarea altor activităţi economice, care au condus spre un nou mod 
de organizare socială. 

Dealurile ocupate de comunităţile Coţofeni de pe Valea Sebeşului 
sunt scunde, cu înălţimi cuprinse între 340 şi 620 m, ceea ce corespunde 
etajelor de răspândire a foioaselor (fag, frasin, stejar, gorun), căutate atât 
pentru lemnul necesar în construcţii sau foc, cât şi pentru fructele 
consumate de animalele crescute în gospodăriile aflate chiar pe acele 
locuri ori în aşezările principale, aflate în vale. Aceste locuiri probabil 
durau pe timpul verii şi al toamnei şi ele trebuie să fi fost în strânsă 
legătură cu aşezări aflate în aval, precum cele identificate pe malurile 
râului Sebeş, la Săsciori-Izvoru Popii sau Petreşti-Groapa Galbenă, de care 
unele erau despărţite prin doar câţiva kilometri. Prin urmare, locuirile 
Coţofeni din zona deluroasă nu trebuie privite decât ca o expandare 
teritorială a acestora din urmă, în relaţie de complementaritate, pentru 
acoperirea unor nevoi ale „satului” propriu-zis. 

O situaţie similară a fost observată de noi şi în bazinul hidrografic al 
Cugirului, situat nu departe, spre vest, celui al Sebeşului. Şi aici, locuirile 
Coţofeni din zona deluroasă urcă, de asemenea, pe o serie de înălţimi, cu 
o medie însă mai mare, chiar la peste 900 m altitudine669. 

Întreaga vale a Sebeşului, dar mai cu seamă munţii pe care îi 
traversează şi zona învecinată acestora au stat la baza celei mai intense 
vieţi pastorale documentată în ultimul mileniu de istorie în Munţii 
Carpaţi. Dar, desigur, se ridică întrebarea în ce măsură caracterul 
locuirilor Coţofeni din acest areal este unul subordonat unei vieţi 
pastorale. 

În cadrul vieţii economice a purtătorilor culturii Coţofeni, 
păstoritul a ocupat, desigur, un loc important. Acest fapt a atras după sine 
                                                 
668 Din aşezarea permanentă de la Câlnic-Dealu Mare provine doar o mică bucată brută 
de cupru (ROTH 1943, p. 457), iar de la Răchita-Vârfu Zăpozii avem semnalată 
descoperirea unei piese de metal, dar informaţia poate fi greu verificată azi. 
669 Cugir-Chiciura, Cugir-Dealu Brădetului, Bucuru-Vârfu Bucuru (961 m altitudine), 
Călene-Cioaca lui Fornea (POPA 1997-1998, p. 41, 52, 54-56, 64, 71, fig. 2/1; pl. I/5; II; 
III/1-8; IV; V/10; XXII/8). 
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necesitatea găsirii unor noi terenuri pentru păşunat670. Din păcate, din 
cauza acidităţii solului, din vechea faună a comunităţilor Coţofeni nu s-a 
recoltat din săpăturile de la Răchita decât un fragment dintr-un os de 
bovină. 

Cum păstoritul reprezintă doar o componentă a strategiilor de 
subzistenţă a unei comunităţi, este necesară o abordare mai complexă, 
care să surprindă, pe cât posibil, şi celelalte activităţi economice aflate în 
relaţie cu viaţa pastorală. 

Un model devenit clasic în încercarea de a exprima modificările 
survenite în strategiile de subzistenţă a comunităţilor preistorice a fost 
oferit de Andrew Sherratt671, cu toate că ideile sale au fost exprimate cu 
aproape un deceniu înainte de către Sándor Bökönyi672. Sherratt distinge 
două tipuri de exploatare a produselor animaliere: una primară (carne, 
piei, oase) specifică societăţii neolitice şi o alta secundară, mai evoluată, 
caracteristică epocii bronzului, în care erau incluse în circuitul economic 
produsele lactate, lâna şi chiar utilizarea animalelor în tracţiune, pe 
fondul dezvoltării unei vieţi pastorale accentuate673. În paralel s-au 
dezvoltat strategii de subzistenţă diferite, agricole şi pastorale, aflate în 
strânsă legătură între ele674. 

„Revoluţia produselor secundare” (Secondary Products 
Revolution)675, postulată de către Sherratt676, ar fi apărut ca fenomen în 
eneolitic. Animalele vor fi crescute de acum în gospodărie nu doar pentru 
carne, ci şi pentru alte produse secundare: laptele şi produsele sale 
derivate (ovine, caprine, bovine), lână (ovinele cu lână677) şi îngrăşământ. 

                                                 
670 GREENFIELD 2010, p. 31. 
671 SHERRATT 1981, p. 261-305. 
672 BÖKÖNYI 1974, aspect sesizat recent în literatura de specialitate de către GREENFIELD 
2010, p. 45. 
673 SHERRATT 1981, p. 263. 
674 SHERRATT 1983, p. 98-101; GREENFIELD 2010, p. 31. 
675 Prin produsele secundare de origine animală se înţelege, concret, acele produse 
pentru care animalele pot fi exploatate fără a fi nevoie sacrificarea lor (GREENFIELD 2005, 
p. 14; GREENFIELD 2010, p. 30). 
676 SHERRATT 1981; SHERRATT 1983. 
677 În nordul Caucazului, la Novosvobodnaya, în cadrul culturii Majkop au fost 
identificate primele oi cu lână (dovezi de ţesături prelevate din sit), în perioada cuprinsă 
între 3700 şi 3200 BC; următoarele dovezi sunt mai târzii, fiind prezente în cultura 
catacombelor, datate între 2500 şi 2000 BC (SHISHLINA et al. 2003, p. 331-342). Ovinele 
cu lână apar sigur în Europa abia în Eneolitic/Calcolitic, dar numărul lor este scăzut 
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În paralel, bovinele vor fi angrenate în tracţiunea plugului primitiv. Per 
ansamblu, faţă de perioada anterioară a eneoliticului, studiile recente lasă 
de înţeles că numărul animalelor crescute acum a sporit678. Cu toate 
aceste aspecte teoretice, în spaţiul nostru nu putem afirma cu certitudine, 
în lipsa unor studii interdisciplinare coerente, momentul precis al acestor 
transformări, natura şi amploarea lor. Ipotezele emise de Sherratt au fost 
testate pe realităţile arheologice ale Mediteranei, Balcanilor şi Europei 
Interioare în preistorie, unele dovedindu-se pertinente, altele nu679. 

Totuşi, poate nu greşim dacă ancorăm realităţile culturii Coţofeni la 
teoria elaborată de Sherratt şi, cu atât mai mult, dacă atribuim acestor 
comunităţi fenomenul de trecere de la un tip de exploatare a produselor 
animaliere la cel considerat specific epocii bronzului pe teritoriul vast ce 
îl ocupau la acea vreme. Ponderea deţinută de suine, pe locul al treilea la 
nivelul întregii culturi Coţofeni, după ovine şi bovine680, sugerează 
indirect şi faptul că porcul domestic nu oferea produse secundare, iar 
creşterea celorlalte animale a fost prioritară. Recenta analiză asupra 
materialului faunistic din aşezarea Coţofeni de la Câlnic-Dealu Mare 
(cca. 415 m altitudine, situată la doar câţiva kilometri de arealul studiat 
de noi) ne înfăţişează cel puţin o egalitate de procent între porcul 
domestic şi bovine (17,39%), procent dominat doar de ovicaprine 
(40,57%). În rândul ovinelor, există anumite indicii care ar putea susţine 
existenţa unor turme mixte, cu unele oi mai robuste, având originea 
diferită de cele eneolitice, locale. Procentul de animale domestice este de 
78,25%, iar cel al animalelor vânate, sălbatice, de 21,75%681, rezultând, 
prin urmare, o predominare a creşterii animalelor, activitate derulată fie 

                                                                                                                        
comparativ cu epocile următoare (GREENFIELD 2010, p. 36). Cele mai vechi artefacte 
lucrate din lână au fost descoperite în turbăria din mlaştinile de la Wiepenkathen, în 
nordul Germaniei (pe mânerul unui pumnal datat în jur de 2400 a. Chr.) şi o bucată de 
lână carbonizată, din Elveţia (datată la 2900 a. Chr.). Se presupune că în Europa 
Centrală, ovinele cu lână au pătruns totuşi mai timpuriu (cf. SHERRATT 1983, p. 93). 
Pentru sudul Ungariei debutul unei economii producătoare de lână este situat după anul 
2000 BC (EARLE, KRISTIANSEN 2010b, p. 223). Afirmaţia lui Valeriu Lazăr, privitoare la 
torsul şi ţesutul în aşezările Coţofeni care au valorificat lâna (LAZĂR 1981-1982, p. 36) 
trebuie văzută ca pe o concluzie pripită, fără a avea o bază documentară spre 
exemplificare. 
678 ARNOLD, GREENFIELD 2006, p. 29; GREENFIELD 2005, p. 29-30. 
679 GREENFIELD 2005, passim; GREENFIELD 2010, p. 32. 
680 POPA 2009, mss. 
681 EL SUSI 2009, p. 659-664, tabelul I. 
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în gospodării, fie în zona deluroasă, cu păşuni, limitrofă locuirilor 
Coţofeni identificate chiar pe Valea Sebeşului682. Vechile analize 
paleofaunistice de la Câlnic dădeau un procent de 50% bovine, 25% 
ovine, 20% porcine şi 5% canine683. Comparativ cu acestea, în faza I, 
ilustrată în vecinătate prin lotul paleofaunistic recoltat din locuirea 
Coţofeni situată pe malul Mureşului, la Tărtăria-Gura Luncii se constată 
un procentaj mai ridicat al animalelor domestice (84,62%)684. 

Vârsta de sacrificare a ovicaprinelor poate oferi un indiciu în 
privinţa creşterii animalelor şi pentru produsele secundare. Diana 
Bindea, mai tranşantă, afirmă că ovicaprinele, cu unele excepţii, ar fi fost 
crescute de comunităţile Coţofeni, probabil în primul rând pentru 
produsele secundare, precum lapte şi lână, şi doar în subsidiar pentru 
carne. Argumentul adus în favoarea acestei ipoteze este cel al sacrificării 
animalelor mature. Excepţia dată de studiul materialului faunistic de la 
Tărtăria, unde întâlnim doar animale tinere685 noi îl intepretăm prin 
prisma faptului că aşezarea Coţofeni de aici are o existenţă timpurie, 
predominantă în faza I, când probabil se creşteau ovine autohtone, fără 
lână. Şi la Câlnic, în apropierea siturilor noastre, există câteva ovine 
sacrificate între 2-2,5 şi 4-6 ani686. Prin urmare, reţinem posibilitatea, e 
drept încă neargumentată cu alte dovezi, că faza finală a culturii poate fi 
avută în vedere ca moment de pătrundere a unor noi specii de ovine. 
Excepţii există şi putem aminti aici pe cele de la Poiana Ampoiului, unde 
sacrificarea ovicaprinelor se realiza la vârsta de 6-12 luni687. 

Expansiunea rapidă a economiei agrar-pastorale, observată în mai 
multe regiuni ale Europei, credem că poate corespunde în teritoriul de 
răsărit a Bazinului Carpatic evoluţiei fazei finale a culturii Coţofeni. 
„Colonizarea” unor noi teritorii a atras după sine defrişări pe arii întinse 
a pădurilor în beneficiul extinderii suprafeţelor agricole688. Probabil 
această intervenţie numită adeseori „dramatică” pentru ecosistem a putut 

                                                 
682 Distanţa aşezării de la Câlnic-Dealu Mare faţă de cea de la Dumbrava-Pojeră este de 
cca. 4,5 km, iar faţă de cea de la Săsciori-Vârfu Mâglii de cca. 7 km. 
683 Analize efectuate de Alfred Barthmus în anii 1941-1942 (ROTH 1942, p. 210, 213, 
Abb. 13-14; ROTH 1943, p. 447, 458; vezi şi LAZĂR 1981-1982, p. 33. 
684 BINDEA 2005, p. 58, tabel 2. 
685 BINDEA 2005, p. 64. 
686 EL SUSI 2009, p. 660-661. 
687 BECKER 2000, p. 72; BINDEA 2005, p. 64. 
688 EARLE, KRISTIANSEN 2010a, p. 18, 21. 
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genera nevoia ocupării altor teritorii destinate păşunatului, împinse pe 
etaje superioare, în cazul regiunilor deluroase sau montane. Dacă prima 
fază din evoluţia culturii ilustrează un tip de economie şi de habitat tipice 
comunităţilor eneolitice, începând timid cu faza a II-a, dar cu pregnanţă 
în faza a III-a, aceşti parametri vor fi cei comuni începutului epocii 
bronzului de la nordul Dunării, unde se păstrează, în opinia noastră, până 
la debutul Bronzului mijlociu. Oricum, „momentul Coţofeni” reprezintă 
doar începutul unui proces îndelung. Schimbări majore, însoţite inclusiv 
de o creştere a exploatării ovinelor şi pentru lână, se produc, de pildă în 
sudul Ungariei, mai aproape de spaţiul nostru, abia după anul 2000 BC689. 

S-a afirmat recent că majoritatea descoperirilor Coţofeni cunoscute 
ilustrează locuiri modeste ca extindere spaţială şi temporală, situaţie pusă 
pe seama mobilităţii crescute a unor comunităţi restrânse numeric ce se 
integrau unui sistem de subzistenţă specific690. Dar, să vedem care sunt 
datele problemei şi interpretarea lor. 

Încercările de reconstituire şi interpretare a tipului de economie în 
relaţie cu habitatul specific zonelor deluroase, ţinând cont şi de tendinţele 
ultimelor decenii privitoare la strategiile de subzistenţă adoptate, sunt 
totuşi puţine pentru aria culturii Coţofeni. Aproape singulară este 
imaginea oferită de Cornelia Becker şi Horia Ciugudean asupra sitului 
Coţofeni de la Poiana Ampoiului-Piatra Corbului, care a beneficiat de 
cercetări interdisciplinare, cu o primă expunere a unui posibil mod de 
relaţionare între locuirile aflate în vecintate, pe stâncile calcaroase din 
zonă. În această reconstituire datele arheozoologice au avut un rol 
determinant. Analiza de aici a pus în evidenţă numărul foarte redus al 
coastelor şi vertebrelor de animale consumate întâlnite în sedimentele 
aşezării. Explicaţia a venit cu o logică pe cât de simplă, pe atât de 
pertinentă, pornind tocmai de la înţelegerea fenomenului apelând la 
observaţii de antropologie sau etnografie. Se pare că aceste oase lipsă 
reprezintă acele părţi ale unui animal sacrificat care pot fi afumate şi 
uscate şi, în acelaşi timp, transportate şi consumate în afara aşezării-
matcă. Aceste părţi puteau fi distribuite ca hrană păstorilor în perioadele 
deplasării lor cu turmele în aşezările sezoniere din zona înaltă, 
învecinată691. 

                                                 
689 VRETEMARK et al. 2010, p. 164-165; EARLE, KRISTIANSEN 2010b, p. 223. 
690 CIUGUDEAN 2000, p. 17. 
691 BECKER 1999, p. 102; CIUGUDEAN 2000, p. 21; CIUGUDEAN 2001, p. 78. 
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Pe aceeaşi vale, intens populată de comunităţile Coţofeni, Ion T. 
Lipovan referindu-se la locuirea situată pe înălţimea calcaroasă de la 
Zlatna-Colţul lui Blaj, o considera o locuire pastorală sezonieră, unde, 
cităm: câţiva păstori îşi desfăşurau, în perioada păşunatului, activitatea 
menajeră la adăpostul peretelui înclinat al stâncii, fără nicio altă 
amenajare. La terminarea sezonului se retrăgeau cu turmele în aşezarea de 
baştină, ducând cu ei inventarul întreg, sub stâncă rămânând doar vatra 
stinsă, fragmente ceramice de la vasele sparte şi resturile menajere692. 

O altă contribuţie, recentă, datorată lui Miloš Spasić are în vedere 
locuirea Coţofeni de la Klokočevac (Serbia), aflată în zona muntoasă de la 
Deli Iovan. Structurile uşoare de locuire de aici ar indica o comunitate 
pastorală, venită cu turmele de animale pentru păşunat pe timpul verii, 
autorul întrebându-se în ce măsură pe acest loc s-au mutat doar o parte a 
membrilor unei comunităţi, dintr-o altă aşezare sau nu, şi dacă din 
aceasta putem deduce un sistem organizat de proprietate şi moştenire693. 
Existenţa, pe de altă parte, a unor locuiri specializate pe anumite activităţi 
economice, cum este cea sugerată în acelaşi areal sud-dunărean prin 
descoperirile din peştera Zlotska, de unde provin circa 80 de unelte din 
corn destinate cultivării pământului, ar indica o diviziune a muncii în 
rândul unor comunităţi Coţofeni desprinse din aşezările principale, mult 
mai complexă decât am putea-o bănui la ora actuală694. 

Din Banatul românesc amintim şi locuirea sezonieră intens 
cercetată de la Cuptoare-Piatra Ilişovii, aflată pe un mic platou situat sub 
vârful unei stânci cu altitudinea de 1.196 m. Autoarea cercetărilor 
apreciază că pe timpul verii întreaga comunitate urca la munte, unde ar fi 
desfăşurat diverse activităţi economice: pe locul aşezării practica 
metalurgia cuprului, iar pe terasele mai joase se ocupa cu creşterea 
animalelor, cultivarea pământului şi culesul fructelor de pădure. 
Caracterul laic al locuirii ar fi dublat şi de cel sacru, sugerat de 
prelucrarea metalelor695. Dacă în privinţa ocupaţiilor specifice putem fi de 
acord (cu obiecţia asupra termenului de „metalurgie”), în schimb credem 
că poate fi greu argumentată o strămutare sezonieră a unei întregi 
comunităţi din vale pe munte. Cel mai probabil, şi în acest caz, putem 

                                                 
692 LIPOVAN 1983, p. 36. 
693 SPASIĆ 2010a, p. 159. 
694 SPASIĆ 2010a, p. 160. 
695 KALMAR-MAXIM 1993, p. 12-13; MAXIM 1993, p. 67. 
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vorbi de un grup, mai mult sau mai puţin numeros de indivizi care 
participau la această pendulare. 

Alte încercări de demonstraţie antropologică nu au fost 
convingătoare sau au fost sortite eşecului696. 

Iată, prin urmare, că interpretările oferite în ultimul timp unor 
realităţi arheologice privitoare la economia practicată de populaţiile 
purtătoare a culturii Coţofeni, axate şi pe explicarea prezenţei lor în 
ambianţe geografice diverse, reuşesc să creioneze, deşi firav, o nouă 
imagine, mult mai aplicată, asupra caracterului unor locuiri sezoniere. 
Măcar, putem constata că s-a depăşit etapa caracterizărilor generale, 
neargumentate suficient (economie mixtă, populaţii nomade etc.) în 
favoarea unor soluţii emise după o analiză de tip antropologic, desigur, 
nici ea suficientă fără datele atât de necesare oferite de cercetările 
interdisciplinare (analize paleofaunistice, pedologice, paleobotanice, 
mineralogice etc.). Pare însă evident faptul că locuirile situate într-un 
areal geografic restrâns, dar pe etaje de altitudini diferite, trebuie să fi 
generat tipuri de activităţi economice diferite, specifice, dar care au 
interacţionat în cadrul unui sistem de complementaritate, cu reguli 
impuse, probabil, de către membrii satului propriu-zis de care aparţineau 
şi „mărginaşii”. 
 O alternativă la modelele teoretice de mai sus putem căuta, nu în 
ultimul rând, şi în rezultatele cercetărilor etnografice din spaţiul montan 
carpatic. Acest tip de cercetare a permis constatarea că pentru populaţia 
din vale poienile din munte au constituit întotdeauna un punct de 
atracţie. Terenurile de la poalele muntelui erau destinate cultivării 
pământului, iar cele din munte pentru fâneţe. Distanţele fiind prea mari 
pentru a coborî nutreţul, oamenii au fost nevoiţi să urce cu vitele la 
munte. Omul a fost, deci, silit să devină sezonier. Colibele s-au înmulţit la 
munte, alcătuind mici cătune, ce s-au despărţit cu timpul de satul 
matcă697. 

                                                 
696 De pildă, încercarea de a defini din punct de vedere ocupaţional cu termenul de 
„stână de familie”, un complex aparţinând fazei Coţofeni III cercetat pe una din 
movilele de la Silvaşu de Jos-Dealu Ţapului (jud. Hunedoara) (LUCA et al. 2007, p. 335) a 
fost infirmată la finalizarea cercetărilor arheologice, când s-a tras concluzia că movilele, 
cele certe, au un caracter funerar (LUCA et al. 2011a; LUCA et al. 2011b). 
697 BUTURĂ 1978, p. 52. Permanentizarea „colibelor”, adică a gospodăriilor sezoniere 
pastorale din Munţii Sebeşului, este plasată în cursul Evului Mediu, cauza fiind căutată 
în confictele dintre agricultori şi păstori (cf. IRIMIE, HOFFMANN 1958, p. 7). 
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Adeseori, locuirile de pe culmi au dezavantajul de a lipsi populaţia 
de apa suficientă. În aceste situaţii apa este adusă din vale sau de la cea 
mai apropiată sursă. Observaţiile etnografice ne relevă faptul că şi în 
prezent sunt parcurse distanţe de 2-3 ore pentru aducerea apei în 
cătunele de munte, coborând şi urcând pante abrupte. Aplicată 
realităţilor din locuirile Coţofeni înalte, probabil nu trebuie să ne 
surprindă cantitatea mare a vaselor ceramice destinate păstrării sau 
turnării lichidelor, unele sigur folosite la căratul apei de la cea mai 
apropiată sursă. 

În fond, salba întreagă de locuiri, majoritatea probabil sezoniere, ce 
cuprind concentric înălţimile periferice ale Munţilor Apuseni, ale 
Munţilor Cernei sau ale grupei vestice a Carpaţilor Meridionali, 
ilustrează un proces îndelung de adaptare la tipul de habitat subaplin, 
rezultat al cimentării, în timp, a unui echilibru în raporturile complexe 
dintre om şi natură. 

Începând cu faza a III-a putem vorbi despre o explozie demografică 
şi de un fenomen Coţofeni propriu-zis, concentrat mai cu seamă în 
Transilvania698, în ceea ce Gheorghe Bichir numea „grupa Câlnic”, asupra 
căreia ar trebui să medităm din nou. „Descălecatul” din nordul Olteniei 
arată din plin o lume coţofeniană de sorginte transilvăneană, menit parcă 
să sublinieze în chip explicit diferenţele faţă de jumătatea sudică a 
Olteniei, regionalizată sau, poate mai corect spus, conservatoare la 
pătrunderea stilurilor ornamentale născute din centrele de olari ce au 
preluat şi utilizat, am spune, obsesiv, tehnica Furchenstich în decorarea 
vaselor ceramice. 

Din această secvenţă cunoaştem cel mai mare număr de descoperiri 
şi constatăm o extrem de mare diversitate a formelor de relief ocupate, în 
special prin apariţia unor locuiri temporare ce gravitau în jurul unor 
aşezări permanente. Nu excludem, desigur, ca unele dintre aceste locuiri 
să fi avut un caracter permanent, ipoteză699 ce poate fi susţinută în 
condiţiile unui climat mai cald al fazei finale Coţofeni. Este o perioadă în 
                                                 
698 Pornind de la repertorierea descoperirilor Coţofeni cunoscute până în anul 1967, S. 
Dumitraşcu remarca numărul ridicat al siturilor aflate în Transilvania sugerând 
existenţa unui nucleu demografic în această regiune (DUMITRAŞCU 1967a, p. 91). De 
atunci încoace, descoperirile ce au urmat au întărit din plin observaţiile sale. 
699 O astfel de presupunere a fost formulată de către Nikolaus Boroffka în expunerea 
tipurilor de habitat din perioada Coţofeni-Bronz timpuriu din zona deluroasă a 
Aiudului (BOROFFKA 2005, p. 128-129). 
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care sedentarizarea este dovedită de existenţa marilor aşezări, unele cu 
terasări antropogene, precum şi a aşezărilor multistratificate. Interesant, 
în paralel cu procesul de consolidare a unor aşezări stabile creşte în 
număr considerabil şi numărul locuirilor sezoniere din zonele înalte care, 
la rândul lor, prin stratigrafia constatată în unele situaţii, sugerează 
revenirea pe acelaşi loc pe o perioadă de timp îndelungată. Cu finalul 
culturii Coţofeni, în ceea ce noi numim subfază Coţofeni IIIc (diferită 
prin conţinut faţă de P. Roman) numărul locuirilor şi, implicit al 
populaţiei Coţofeni scade drastic, motivat cel mai probabil de mişcarea 
populaţiilor de stepă, dislocarea culturii Vučedol şi expansiunea culturilor 
Glina şi Schneckenberg. Fără a dispărea complet tipul de habitat „clasic”, 
cel mai frecvent întâlnim acum locuiri de scurtă durată în peşteri, fapt 
care denotă, în plus, o perioadă de instabilitate700. 

Au existat, încă de la prima cercetare sistematică de amploare a 
unei aşezări, şi încercări de evaluare a numărului populaţiei unui sat 
Coţofeni. Astfel, Fr. Roth, în urma săpăturilor de la Câlnic-Dealu Mare 
estima comunitatea de aici la circa 150 de locuitori701. O încercare reuşită 
de evaluare demografică o avem din aria culturii Vučedol, contemporană, 
unde atât prin cercetarea sistematică a acropolei sitului eponim de pe 
Gradac, cât şi a aşezărilor care o înconjoară s-a putut estima la circa 
1.100-1.500 de locuitori (calculat cu un coeficient de 4-5 locuitori/casă), 
numărul populaţiei care locuia zona respectivă702. Iată, deci, o diferenţă 
majoră, dată poate şi de criteriile care au stat la baza evaluării, a 
importanţei unui sit ca Gradac-ul vučedolian, dar care confirmă 
aprecierile privitoare la modestia întinderii spaţiale şi temporale a 
majorităţii aşezărilor Coţofeni703. 

În lipsa unor structuri de locuire în arealul cercetat de noi, 
evaluările sunt cu totul relative, dar putem bănui că, raportate la cele 
cinci nivele de densitate a aşezărilor stabilite pentru epoca bronzului din 
valea Benta (Ungaria), de către Timothy Earle şi Michael J. Kolb, locuirile 
Coţofeni din zona de deal nu depăşeau penultimul nivel704. Totuşi, dacă 

                                                 
700 Pentru această ultimă problemă, vezi RIŞCUŢA et al. 2012, p. 69-70. 
701 ROTH 1943, p. 439; vezi şi LAZĂR 1981-1982, p. 36. 
702 GOGÂLTAN 2005, p. 90. 
703 CIUGUDEAN 2000, p. 17. 
704 Cele cinci niveluri sunt: 1 – aşezare urbană, cu 20 case pe hectar; 2 – aşezare proto-
urbană, cu 15 case pe hectar; 3 – aşezare dispersată, cu opt case pe hectar; 4 – aşezare 
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luăm în considerare acest model, aşezarea Coţofeni învecinată de la 
Câlnic ar reprezenta o aşezare proto-urbană (!), întrucât condiţia 
existenţei unui număr de 15 case pe un hectar pare îndeplinită705. Cu 
siguranţă, această clasificare este discutabilă, evaluarea unei aşezări 
urbane neputându-se face unilateral706. Cei doi specialişti au încercat să 
surmonteze lipsa unor cercetări extinse a aşezărilor, acordând o 
importanţă aproape egală sondajelor de informare, oferind un calcul 
statistic estimativ pornind de la numărul de fragmente ceramice 
descoperite (densitate scăzută, între 7 şi 14, medie, între 15 şi 50, mare, 
între 51 şi 100 şi foarte mare, peste 100 de fragmente ceramice)707. Şi 
această abordare este la fel de expusă criticilor, întrucât considerăm că o 
calculare a densităţii/importanţei aşezărilor în acest mod ţine şi de 
hazardul cercetării708. Potrivit acestor calcule, locuirea Coţofeni de la 
Răchita-Vârfu Zăpozii, prin cele câteva sute de fragmente ceramice 
descoperite în fiecare unitate de cercetare, s-ar clasifica în cea mai 
importantă grupă, cu o densitate foarte mare. Iată, deci, şi neajunsurile 
unor modele alternative, „neconvenţionale”, care, în opinia noastră, deşi 
contribuie la formarea unei viziuni constructive, riscă să absolutizeze 
rolul, totuşi minor, subiectiv, oferit de o săpătură de informare. 

                                                                                                                        
extrem de dispersată, cu patru case pe hectar; 5 – o singură locuinţă (EARLE, KOLB 2010, 
p. 59-60). 
705 Aici, Fr. Roth a investigat, parţial sau integral, 15 complexe Coţofeni care, deşi 
desemnate cu termenul de „case”, unele cuprind doar resturi ale unor structuri de 
combustie, aşa cum o spune chiar autorul cercetărilor (ROTH 1943, p. 448-452). La acest 
incovenient se adaugă şi variabila oferită de nesiguranţa contemporaneităţii structurilor 
de locuit, aspect adesea neluat în seamă în concluziile privitoare la estimarea numărului 
de complexe într-o aşezare preistorică de la noi. 
706 Privitor la siturile urbane preistorice din Bazinul Carpatic, vezi definiţia dată acestora 
recent de Florin Gogâltan, la care subscriem şi noi: agregare urbană ar fi o aşezare 
permanentă, relativ mare şi dens populată, cu construcţii aglutinate şi sisteme de 
fortificare, o structură socială diversă, desfăşurând preponderent activităţi altele decât cele 
agricole în comparaţie cu hinterlandul său şi deţinând astfel funcţia unei aşezări centrale 
(GOGÂLTAN 2011b, p. 13). 
707 EARLE, KOLB 2010, p. 71. 
708 De pildă, sondajul poate să intersecteze complexe de locuit sau zone limitrofe 
acestora, cu o firească densitate mai mare a materialelor, poate să taie spaţiile dintre 
aceste concentrări marcate prin lipsa unor structuri de locuit sau să „cadă” pe 
colmatări/scurgeri de materiale purtate de diferiţi agenţi naturali ori antropici. 
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Din nefericire, alte modele nu se dovedesc utile709, şi apare evident 
că o evaluare printr-o metodă distructivă nu poate fi realizată fără o 
cercetare exhaustivă, sau măcar pe suprafeţe mari a unei aşezări. 
Prospecţiile non-distructive, magnetometrice, sunt singurele care pot 
carta, cu o marjă de eroare sensibil mai redusă, densitatea de locuire dar 
şi suprafaţa unor situri. Dacă o evaluare a locuirilor principale din Valea 
Sebeşului este, prin urmare, în lipsa unor astfel de prospecţii, aproape 
imposibil de realizat, pentru cele din zona deluroasă se poate, cel mult 
bănui, prin spaţiul restrâns oferit de micile vârfuri de dealuri ocupate, o 
populaţie mică, redusă la câteva gospodării. Urmele de chirpici găsite la 
Răchita-Vârfu Zăpozii şi Săsciori-Vârfu Mâglii dovedesc existenţa acestor 
structuri de habitat. Nu putem şti, desigur, în ce măsură locuirile 
Coţofeni analizate sunt contemporane, cu toate că aparţin fazei a III-a. 

Singura aşezare întinsă, cu un nivel de locuire se pare continuu, 
înzestrat cu complexe Coţofeni, este cea de la Petreşti, cuprinsă între 
toponimele Groapa Galbenă şi Malul Râului, cu o existenţă ce acoperă 
întreaga evoluţie a culturii Coţofeni (I-III). Putem bănui faptul că din 
această aşezare porneau o parte a celor care, sezonier, locuiau înălţimile 
Văii Sebeşului. Similitudinea unor forme şi motive Coţofeni III, unele 
particulare (de pildă, cel al cercurilor concentrice) existente atât la 
Petreşti, cât şi la Răchita susţine contemporaneitatea locuirilor şi o 
cultură materială similară. În măsura în care acceptăm o posibilă corelare 
între cele două situri, aflate în linie dreaptă la o distanţă de circa 5 km, 
atunci locuirea de la Răchita-Vârfu Zăpozii nu reprezintă decât un 
„avanpost” economic al celei de la Petreşti, prin intermediul căreia 
hinterlandul aşezării principale era extins probabil cu un teritoriu 
apropiat ca întindere, având rolul de a asigura procurarea unor produse 
oferite de natură între primăvară şi toamnă. Nu am luat în calcul, în mod 
intenţionat, cea mai apropiată locuire joasă, la poalele zonei deluroase, 
cea de la Săsciori-Izvoru Popii, întrucât vecinătatea nemijlocită cu această 
formă de relief nu necesita, cel mai probabil, desprinderea sezonieră a 
unui grup din comunitate. 

Prin urmare, considerăm că locurile sezoniere deluroase şi 
montane aparţin unor aşezări aflate la distanţe mai mari în aval, poate 
unele depăşind limitele de 5-10 km, sugerate în modelul lor de către 

                                                 
709 A se vedea şi metoda de calcul estimativ a numărului de locuitori într-o aşezare 
deschisă, propusă de ARTURSSON et al. 2010, p. 101. 
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Claudio Vita-Finzi şi Erig Higgs. Salba de locuiri poate să exprime 
„fondatori” sosiţi din aşezări diferite, de pe văi diferite. Dacă în 
demonstraţia noastră am ales ca pandant pentru locuirea sezonieră de la 
Răchita aşezarea stabilă de la Petreşti, este posibil ca pandantul sezonier 
al aşezării permanente de la Câlnic-Dealu Mare să fie reprezentat de 
locuirile din apropierea sa, de la Dumbrava-Pojeră şi Răhău (locuire 
aflată lângă saivanele de sud, în proximitatea cumpenei de ape de la 
Dumbrava-Lăcuţ)710. Locuirea de la Săsciori-Vârfu Mâglii ar fi putut şi ea 
să aparţină aceluiaşi hinterland al Câlnicului sau aşezării de la Petreşti. 
Spre vest de arealul nostru, nu departe de situl de la Răchita-Vârfu 
Zăpozii, peste cumpăna de ape, în bazinul văii Pianului, două locuiri 
Coţofeni similare celor studiate de noi se află pe înălţimile Padia711 şi 
Cetăţuia712, pot reprezenta „avanposturi” economice al aşezării stabile, 
aflate în aval, la Pianu de Jos-Podei713. 
 Şi acum, câteva cuvinte şi despre des invocata transhumanţă la 
comunităţile Coţofeni. Spre exemplu, Alexandru Vulpe caracterizează 
economia Coţofeni ca una predominant „pastoral-transhumantă”714. 
Horia Ciugudean afirmă că ponderea ovicaprinelor la comunităţile 
Coţofeni ar fi dovada unui păstorit transhumant715. În aceiaşi termeni 
discută problematica şi Cornelia Becker, care vorbeşte de nomadic 
strategy, în legătură tot cu transhumanţa comunităţilor Coţofeni de la 
Poiana Ampoiului şi Livezile716. De asemenea, Zoia Kalmar şi Adriana 
Oprinescu vorbesc de o „transhumanţă pastorală”, adusă în discuţie 
pentru explicarea contactelor Baden-Coţofeni717. Dar, termenul este 
folosit şi în alte lucrări de specialitate718. Despre un păstorit transhumant 

                                                 
710 Din acest punct ne-a fost prezentat fragmentul unui vas Coţofeni decorat în tehnica 
Fucrchenstich, descoperit de Ioan Vesa din Săsciori. 
711 BERCIU 1957, p. 342, nota 2; REPARHALBA 1995, p. 143; CIUGUDEAN 2000, p. 77, nr. 
450. 
712 REPARHALBA 1995, p. 145; CIUGUDEAN 2000, p. 77, nr. 452. 
713 Pentru aceasta, vezi PAUL 1969, p. 36, 72-73, pl. XIV; XV/1; ROMAN 1976, p. 15, 24, 
55, 60, 74, 84, pl. 2, nr. 129; 28/3; 34/6; 51/12; 88/1, 3; CIUGUDEAN 2000, p. 11, 16, 18, 26, 
39, 77, nr. 449, pl. 117/1. 
714 VULPE 2001, p. 231. 
715 CIUGUDEAN 2000, p. 21; CIUGUDEAN 2001, p. 78. 
716 BECKER 1999, p. 102. 
717 KALMAR, OPRINESCU 1986, p. 203. 
718 BOROFFKA 2005, p. 127-128; BEJINARIU 2005, p. 60; CIUTĂ 2008, p. 333; EL SUSI 2009, 
p. 670. 
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se vorbeşte şi în aria culturii Kostolac719. Pe o poziţie diferită s-a situat, în 
schimb, Valeriu Lazăr, care contesta nomadismul comunităţilor Coţofeni 
şi marja pe sedentarismul confirmat chiar de creşterea animalelor în 
aşezările situate pe înălţimi720. 

Prin definiţie, transhumanţa are la bază deplasări anuale sau 
sezoniere, cu turme mari, în căutarea hranei, ce implică un nomadism 
accentuat. În sens antropologic, ea este specifică comunităţilor pur 
pastorale721 şi se poate avea în vedere doar pentru ovine sau ovicaprine. 
Din perspectiva etnologiei istorice şi a etno-istoriei este considerată forma 
cea mai evoluată (s. n.) în modul de organizare a vieţii pastorale şi este 
pusă pe seama unei populaţii ce pornea din aşezări stabile, unde practica o 
economie mixtă agro-pastorală722. 

Or, predominaţa bovinelor în cultura Coţofeni ca şi numărul mic al 
animalelor sacrificate întâlnite în aşezări nu ne permite să împărtăşim un 
asemenea punct de vedere. Desigur, specializarea pastorală se impunea în 
zonele în care cultivarea pământului era dificilă. Dar, societatea Coţofeni 
nu credem că încorpora comunităţi exclusiv pastorale, ori dacă le avem, 
ele practicau un păstorit de subzistenţă, într-un teritoriu restrâns, de tipul 
păstoritului sedentar. Păstoritul sedentar se caracterizează prin creşterea 
unui număr restrâns de animale pentru nevoile locale ale comunităţii şi se 
desfăşura doar în limitele hotarelor, ce includeau şi delurile cu fâneţe sau 
cele alpine. Acest tip de păstorit este întotdeauna complementar cultivării 
pământului. Un subtip al acestuia îl constituie dubla pendulaţie, legat de 
calendarul pastoral de bază, anume văratul de munte şi iernatul în zona 
fâneţelor ori în aşezare. Prin lărgirea spaţiului pastoral şi amplitudinea 
dată mişcării turmelor, ce atrage după sine şi sporirea numărului de 
animale, acest tip de păstorit se apreciază că face trecerea spre 
transhumanţă, unii văzându-l chiar ca forma cea mai simplă a 
transhumanţei723. 

Credem, prin urmare, că este greşit să confundăm păstoritul 
sedentar pendulant cu păstoritul transhumant, ultimul un fenomen mult 
                                                 
719 SPASIĆ 2009, p. 30, cu o revenire la concluzii, unde afirmă că, totuşi, nu trebuie să 
vedem o mobilitate atât de mare la aceste comunităţi, ci doar o dominantă a păstoritului 
(SPASIĆ 2009, p. 30-31). 
720 LAZĂR 1981-1982, p. 34. 
721 BONTE, IZARD 1999, p. 179. 
722 BUCUR 1978, p 126-127. 
723 BUCUR 1978, p. 128. 



Contribuţii la preistoria văii Sebeşului (I). Locuiri Coţofeni din zona deluroasă 

 203

mai complex şi străin preistoriei sau antichităţii, care apare în forma sa 
propriu-zisă în Europa (atenţie!) abia în cursul Evului Mediu, în secolul 
al XIII-lea, iar pe teritoriul României de azi în veacul următor724. 

Cât priveşte folosirea animalelor domestice la tracţiune, prezenţa 
unor modele de rotiţe de cărucior descoperite în zona noastră la Săsciori-
Izvoru Popii (pl. 81/2) şi Dumbrava-Pojeră (pl. 81/4), dar şi în alte spaţii, 
dar mai ales descoperirea unui model de cărucior la Bădăcin-Cornet (jud. 
Sălaj)725 atestă această practică în aria culturii Coţofeni726. 

Mutaţiile petrecute în perioada premergătoare epocii bronzului în 
spaţiul nord-dunărean au fost, deci, esenţiale pentru noul parcurs al vieţii 
economico-sociale. Apariţia unui mare număr de vase destinat lichidelor 
lactate într-un spaţiu cultural a fost pusă pe seama modificărilor 
amintite727. Într-adevăr, cultura Coţofeni a fost depozitara unei mari 
cantităţi şi varietăţi de vase folosite pentru lichide (urcioare, căni, ceşti), 
însă conţinutul lor (în lipsa unor analize de lipide din veselă) rămâne 
greu de precizat în acest moment. 

O problemă destul de dificil de lămurit se circumscrie discutării 
descoperirilor situate pe Valea Sebeşului începând de la Căpâlna în 
amonte. Nu este exclus ca, la un moment dat, locuirile sezoniere să 
genereze şi ele, la rândul lor, alte locuiri avansate, care deja sunt creaţia 
membrilor desprinşi şi nu a comunităţii principale. În acest mod ne 
putem explica apariţia locuirilor Coţofeni înaintate pe vale, de la 
Căpâlna-Muchea Ştezii şi Gorgan. „Arcurile de cerc” avansate în munte 
ale acestora se opresc la un moment dat, fiind ilustrate arheologic doar 
prin descoperiri de topoare izolate. Aceste locaţii nu au mai oferit alte 
urme materiale, decât unelte de tăiat şi arme, astfel încât putem vedea în 

                                                 
724 Vezi BUCUR 1978, p. 133-134, unde autorul subliniează faptul că: „Ideea practicării 
păstoritului transhumant «chiar din timpurile preistorice», cum afirmă O. Densuşianu, 
ne apare astăzi nu numai ca o afirmaţie lipsită de orice temei ştiinţific, ci şi ca o confuzie 
(sau necunoaştere) a problemelor de cadru general istoric privind organizarea vieţii 
economice a societăţii...”. 
725 BĂCUEŢ-CRIŞAN 1998b, p. 37, 40, pl. 1. 
726 O bibliografie vastă, pe care nu ne propunem să o reproducem aici, există pe această 
problemă în aria culturii Baden, contemporană şi vecină culturii Coţofeni; aplicat 
pentru problema de faţă, cu referire şi la studiile arheozoologice, a se vedea GREENFIELD 
2010, p. 39-42. 
727 GREENFIELD 2005, p. 15. 
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ele probabil destinaţii pentru procurarea unor anumite categorii de lemn, 
mai greu de găsit pe cotele de nivel mai joase sau vânătorii. 

Neînsoţite de alte artefacte şi provenite doar din descoperiri 
fortuite, acestea sugerează o pătrundere ocazională. Ca o remarcă 
generală subliniem faptul că multe dintre aceste artefacte au fost 
descoperite în zone mai avansate în munte decât locuirile sezoniere ce le-
am putut identifica pe teren, ele putând marca arealul de cuprindere 
economică a acestora din urmă728. 

O primă concentrare de topoare din piatră, descoperite izolat, o 
regăsim în hotarul satului Căpâlna. Putem consemna aici piesele (fără a le 
aminti pe cele provenite din locuirea Coţofeni de pe Muchea Ştezii) 
apărute în punctele Faţa Bârnei, Pârâu Cetăţii, Podu Cetăţelei şi Seciu. La 
acestea, se pot adăuga topoarele de piatră descoperite în zona Lomanului, 
la Halm, în Vârfu Tonii, La Cerc, pe plaiul Lomanului în Purcăreţi729, dar 
precizia acestor date, neconsemnate în lucrările de specialitate este greu 
de verificat. Informaţia a putut fi confirmată în cazul toporului preistoric 
de la Loman, descoperit La Cărări730 (cca. 1.000 m altitudine) şi a celui 
provenit din cătunul de munte Purcăreţi731 (altitudine în jur de 600 m), 
ultimul aflat însă în bazinului hidrografic al Pianului, învecinat spre vest 
cu cel al Sebeşului. 

O altă concentrare cu descoperiri similare se conturează în amonte, 
în hotarul Şugagului. Din cătunul Bârsana (aparţinător Şugagului), la 
peste 1.100 m, provine un topor de piatră găsit întâmplător732, 
nemenţionat de Raica, dar datarea sa în vremea culturii Coţofeni, de 
asemenea, este posibilă, dar nu poate fi luată ca certă. La acesta se adaugă 
cele două topoare fără localizare precisă. Lipsa altor materiale arheologice 
– nu doar preistorice – din hotarul Şugagului ne face să credem că piesele 

                                                 
728 O situaţie similară o regăsim şi în zona muntoasă a văii Cugirului, spre vest de Valea 
Sebeşului, unde la cca. 15 km de intrarea în munţi, pe muntele Donea a fost descoperită 
o daltă din serpentin (TÉGLÁS 1902, p. 17). 
729 RAICA 1968, p. 9. 
730 Informaţie oferită de Radu Totoianu. 
731 Topor din gresie perforat descoperit cu prilejul săpării fundaţiei unei case în cătunul 
Purcăreţi, păstrat actualmente la muzeul din Sebeş (nr. inv. 4085/6073). Menţionat de 
Ion Raica şi în repertoriul său în manuscris (RAICA 1966, fişa Purcăreţiu, poz. 1). 
Atribuirea sa culturii Coţofeni, doar pe criterii tipologice, nu este certă. 
732 Piesă inventariată în muzeul din Sebeş (nr. inv. 3984/5972). 
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nu aparţin unor locuiri pe acel loc, ci au ajuns acolo prin alte 
împrejurări733. 

Astfel, raportate la cele mai avansate locuiri Coţofeni cunoscute pe 
vale, putem constata existenţa a două arii economice, ale căror „cercuri” 
înaintează spre înălţimile muntoase. Piesele din jurul Căpâlnei pot atesta 
o relaţie directă cu activităţile desfăşurate de comunităţile atestate 
arheologic prin locuirile de pe Muchea Ştezii şi Gorgan. În schimb, cele 
aflate la Şugag se situează în afara ariei locuite cunoscute şi reprezintă 
ultimul „cerc”, cel mai avansat, marcat de aceste unelte şi arme. Dacă faţă 
de locuirile de la Căpâlna, raza acestor descoperiri se situează undeva în 
jurul a 8 km, măciuca sferică de la Oaşa se află la circa 30 km (!) distanţă 
în munţi. 

Este evident, în acest mod, faptul că cel puţin această ultimă piesă 
ilustrează o „vizitare” a zonei destul de accidentală, probabil în cursul 
unei partide de vânătoare. Alături de măciuca de la Sebeşel, cea de la Oaşa 
poate documenta, aşa cum am precizat şi mai sus, un tip de vânătoare 
specific, în care armele sferice perforate puteau fi folosite ca componente 
ale unui dispozitiv similar celor de tip bola. Dacă în alte spaţii culturale şi 
cronologice bola este folosită mai cu seamă la prinderea păsărilor mari, 
cele Coţofeni aflate în zona de deal şi munte a Văii Sebeşului credem că 
erau folosite pentru vânatul cervideelor, uşor de împiedicat cu o astfel de 
armă ingenioasă. 

Deşi înaintarea comunităţilor Coţofeni în zona muntoasă înaltă a 
Munţilor Sebeşului nu o avem atestată sigur, trebuie să luăm în calcul o 
veche descoperire (din a doua jumătate a secolului al XIX-lea), cea a lui 
Fr. W. Schuster, care semnala faptul că descoperise pe malul unui mic lac, 
undeva în apropierea Vârfului lui Pătru (2133 m) (poate Iezerul 
Şureanului), mai multe fragmente ceramice cu decor incizat. Atribuirea 
lor probabilă culturii Coţofeni734 o reţinem dar nu avem nicio certitudine 
asupra încadrării propuse735. Vecinătatea relativă între punctul semnalat 
de Schuster şi măciuca de la Oaşa poate deschide chiar perspectiva 

                                                 
733 O opinie similară a fost exprimată şi de Ioan Glodariu în legătură cu primul dintre 
topoarele găsite la Şugag (GLODARIU 2006, p. 143). 
734 WOLLMANN 1983, p. 124, nota 3; p. 236. 
735 În apropiere se află şi castrul de marş de pe Auşel, sub Vârfu lui Pătru, însă după cum 
bine se ştie, săpăturile arheologice de aici nu au dus la descoperirea niciunui material 
arheologic (GLODARIU, MOGA 1988, p. 175). 
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localizării unei posibile locuiri (?) sezoniere de vânători, în această zonă 
altfel improprie derulării altor activităţi economice în preistorie, la o 
distanţă atât de mare de aşezările locuite. 

Atât în situaţiile de căutare a unor materii prime utile (piatră, silex, 
minereuri), cât şi în cazul vânătorii, din rândul comunităţii nu plecau 
decât cei „aleşi”. Această experienţă permitea atât grupului, cât şi 
individului solitar (cazul celebrului om preistoric Otzi/Hibernatus din 
Alpi) să exploreze în siguranţă teritoriul pe care îl avea în stăpânire 
comunitatea. 

Alte activităţi derulate de cei care au întemeiat locuirile sezoniere 
sunt greu de precizat. Prezenţa unor zdrobitoare de piatră în situl de la 
Răchita nu poate atesta, unilateral, practicarea unei agriculturi primitive, 
întrucât aceste unelte puteau folosi şi în alte scopuri. Prelucrarea 
metalelor nu este încă documentată, însă lipsa unor piese de metal în 
cadrul locuirilor studiate de noi trebuie să o privim şi prin prisma 
caracterului majorităţii cercetărilor. Veriga de cupru (?) amintită din 
aşezarea de la Răchita-Vârfu Zăpozii ar putea reprezenta excepţia de la 
regulă, dacă informaţia folosită de noi este demnă de crezare736. De 
observat însă că în locuirile din bazinul Văii Sebeşului, numărul pieselor 
de metal este extrem de redus. Toate provin din situri Coţofeni III şi 
reprezintă descoperiri izolate în siturile din care provin, chiar când 
vorbim de cercetări sistematice extinse: o brăţară monospiralică la Sebeş-
Papuc737 şi o bucată de cupru la Câlnic-Dealu Mare738. Oricum, credem că 
prelucrarea cuprului în partea de vest a Transilvaniei devenise apanajul 
comunităţilor stabilite în Munţii Apuseni. 

Bănuim că olăritul era practicat în aşezările principale şi nu în 
locuirile sezoniere. Dovezile privitoare la existenţa unor instalaţii de ars 
ceramica nu lipsesc, de altfel, din vecinătate. Fr. Roth descrie o instalaţie 
cu groapă de deservire, peste care se afla o vatră, pe care o leagă de 

                                                 
736 RAICA 1966, fişa Răchita, poz. 1. 
737 ANDRIŢOIU 1985, p. 12, nota 26; ANDRIŢOIU 1992, nota 95; CIUGUDEAN 2000, 37, pl. 
134/4; CIUGUDEAN 2002, p. 100, pl. 2/4. 
738 ROTH 1943, p. 457; DUMITRAŞCU 1967a, p. 83; LAZĂR 1976, p. 31; LAZĂR 1979, p. 33; 
LAZĂR 1980, p. 23; REPARHALBA 1995, p. 81; CIUGUDEAN 2000, p. 33; CIUGUDEAN 2002, 
p. 95. 
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arderea ceramicii în aer liber, numind complexul din care provine atelier 
de olărit739. 

Lutul necesar confecţionării olăriei îl întâlnim în straturi geologice 
în mai multe zone ale Văii Sebeşului, aproape de zona deluroasă. Olarii 
din renumitul centru de olărit de la Săsciori (ultimul şi cel mai mare 
centru de olari din sud-vestul Transilvaniei) îşi extrăgeau lutul din patru 
locuri diferite, aflate în perimetrul zonei, fiecare sursă oferind materie 
primă cu calităţi diferite740. O altă lutărie folosită din vechime, aflată în 
aval, este cea de la Petreşti-Groapa Galbenă, aflată în uz până în secolul 
XX741. Existenţa unui sit cu o bogată locuire în preistorie în acest ultim 
punct nu poate fi disociată şi de existenţa acestei materii prime, de bună 
calitate, necesară atât confecţionării vaselor ceramice, cât şi lutuirii 
locuinţelor. 

Desigur, dacă am cunoaşte funcţionalitatea precisă a unor vase 
ceramice am putea deduce şi activităţile casnice cărora se subordonau, 
aşa cum se întâmplă în cazul ceramicii etnografice742. Apare însă clar că, 
                                                 
739 ROTH 1943, p. 451. Lipsa, în genere, a cuptoarelor de olari în aria culturii Coţofeni 
trebuie pusă, credem noi, şi pe seama desfăşurării olăritului, în general, în zona lutăriilor 
de pe malul apelor, în afara aşezărilor. 
740 Stratul de lut are o grosime de 1 m şi se află la 20 cm adâncime de la suprafaţa solului. 
Din locul numit Dos, aflat la nord-est de localitate, se extrăgea cea mai mare cantitate de 
lut, de la Plăieţi se extrăgea lut care necesita degresanţi speciali, La Ciungi este semnalat 
un lut ce permitea apei să iasă, rezultând vase poroase, pe când către Petreşti, la Gaura 
Lupului exista, se spune, cel mai bun lut pentru olărit. Pentru ca vasele să fie durabile, se 
amesteca lutul din diferitele surse. Din dorinţa, poate după unii mai puţin relevantă, de 
a face paralele între comerţul preistoric şi cel modern, completăm aici şi cu observaţia 
etnografică privitoare la distribuţia directă a produselor de Săsciori, pe o arie destul de 
vastă (cu o rază ce depăşea uneori 35 km), cuprinsă între Orăştie, Alba Iulia şi Săliştea 
Sibiului. Aria de difuziune se extindea însă cu mult în sudul Transilvaniei, prin 
intermediul comercianţilor care redistribuiau marfa (IRIMIE, HOFFMANN 1958, p. 9-10, 
28, 30-31, fig. 4). 
741 Din lutul de la Petreşti sau, în aval, de la Sebeş, numit „lut alb”, spre deosebire de cel 
săsciorean, nu se puteau confecţiona vase pentru gătit pe foc (IRIMIE, HOFFMANN 1958, 
p. 28). 
742 Ca să ne oprim asupra aceluiaşi centru de olari de la Săsciori, ne permitem câteva 
comparaţii, privite strict din perspectivă antropologică între ceramica etnografică şi cea 
Coţofeni: „cănceaua”, asemănătoare urcioarelor Coţofeni, era destinată în mod special 
transportului laptelui sau prelucrării produselor din lapte, „oala de muls lapte” se 
aseamănă cu cănile Coţofeni, iar „cănceul de castraveţi” amforelor aceleiaşi culturi. A se 
vedea în aceste comparaţii, evident, doar încercări de găsire a unor „amprente 
funcţionale”. De altminteri, unele dintre aceste similitudini au fost deja remarcate, fără 
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precum în cazul mai bine documentat de la Răchita-Vârfu Zăpozii, se 
acopereau toate nevoile comunităţii Coţofeni de aici: de păstrare, de băut, 
de turnat, de gătit etc. 

Câteva consideraţii şi despre posibilele căi de comunicaţie între 
zonele locuite şi punctele de interes din aria de cuprindere economică sau 
rutele de schimb ce puteau traversa munţii. 

În chip firesc, legăturile între aşezările principale dispuse pe firul 
văilor şi cele ce urcau pe înălţimi trebuie să fi urmat cele mai facile 
drumuri posibile. Cel mai probabil erau abordate culmile domoale, pe 
care cu timpul din poteci s-au bătătorit drumurile de plai. Stânile sau 
adăposturile mai importante, astăzi cunoscute în limbaj arheologic sub 
numele de aşezări sezoniere de lungă durată în zona înaltă, puteau 
constitui veritabile „noduri rutiere”, asemenea celor evidenţiate de 
cercetările etnografice premoderne sau moderne. În aceste noduri de 
comunicaţie, situate pe culmile cumpenelor de ape, se puteau întâlni 
grupuri umane de pe văi diferite, sosite de la distanţe mari şi tot aici se 
puteau realiza schimburi cu produse finite sau brute. Tot în aceste zone 
înalte puteau funcţiona locuri de cult, frecventate cu prilejul anumitor 
sărbători, de comunităţile de la şes sau munte. 

Plaiurile montane au fost, desigur, cele mai căutate şi străbătute, 
mai cu seamă prin ospitalitatea lor. Accesul prin valea Sebeşului era, din 
pricina sălbăticiei cursului său, foarte anevoios. Despre vechimea unui 
drum de vale nu cunoaştem prea multe. Ştim doar că între Şugag şi Oaşa, 
până la modernizarea drumului între anii 1880 şi 1900 pe aici trecea un 
drum îngust pentru cai, care din cauza dificultăţii sale saşii l-au numit 
Teufelspad (Poteca Dracului)743. Tot în vechime este semnalat şi un drum 
al sării, de plai, care ar fi trecut prin Loman şi Săsciori peste munţi, prin 
Vârfu lui Pătru, ajungând în valea Jiului744. 

Plaiul Lomanului, desfăşurat pe malul stâng al râului Sebeş, a fost 
cel mai frecvent utilizat în cursul ultimelor sute de ani745 şi, putem bănui, 
prin accesibilitatea sa, şi în timpurile mult mai vechi. Odată urcat în 
                                                                                                                        
să fie privite decât morfologic, prin comparaţie cu vasele din aşezarea Coţofeni de la 
Câlnic (IRIMIE, HOFFMANN 1958, p. 19-21, 33, fig. 40-42). 
743 BUZA, HOZOC 1985, p. 9. Alţi autori datează lucrările de modernizare a drumurilor de 
pe vale după anul 1870 (IRIMIE, HOFFMANN 1958, p. 5, nota 2). 
744 Vezi CONEA 1943, p. 83-84; IRIMIE, HOFFMANN 1958, p. 5, nota 2; BUZA, HOZOC 1985, 
p. 85. 
745 RAICA 2002, p. 236. 
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munte, plaiul beneficia de mai multe ramificaţii. Una dintre acestea se 
găseşte în locul numit La Cărări746, acolo unde a fost descoperit, de altfel, 
un topor de piatră, probabil Coţofeni în faza mijlocie. 

Încadrarea cronologică doar în faza Coţofeni III a locuirilor 
studiate de noi ilustrează pregnant faptul că tipul de organizare şi 
strategia de subzistenţă promovate de aşezările principale din vale 
datează începând cu această perioadă. Numărul aşezărilor Coţofeni II din 
zonă este restrâns, cea mai apropiată fiind cea de la Petreşti-Groapa 
Galbenă, dovadă că Valea Sebeşului, în culoarul de intrare în munţi era 
slab populată de comunităţile Coţofeni. 

În nord-estul Olteniei se conturează o variantă regională legată de 
evoluţia intracarpatică (cu Furchenstichkeramik), datată în cuprinsul 
etapelor Coţofeni IIIa-IIIb747, dar demonstrată foarte recent cu materiale 
concludente inclusiv pentru ultima formă de manifestare Coţofeni748. 
Cert este faptul că locuirile Coţofeni din zona deluroasă a Văii Sebeşului 
nu acoperă şi ultima etapă (IIIc) din evoluţia culturii, aşa cum am definit-
o noi749, dar şi Nicolae C. Rişcuţa750. Cana de la Săsciori-Vârfu Mâglii (fig. 
58; pl. 65/16) poate deschide, desigur, acest subiect. Opinăm însă că vasul 
este de influenţă sau provenienţă din aria variantei bănăţene a culturii 
Coţofeni şi poate fi situat la finele etapei Coţofeni IIIb, fapt susţinut şi de 
cana cu motivistică similară de la Bocşa Montană-Colţan, care provine 
dintr-o locuire în care elementele Coţofeni târzii (IIIc) lipsesc. La aceste 
observaţii se adaugă şi faptul că atât factura vasului de la Săsciori, cât şi 
cea din aşezarea de pe Vârfu Mâglii sau a celorlalte studiate aici - în 
rândul cărora numai din locuirea de la Răchita provine un lot de peste 
cinci sute de artefacte ceramice – ne indică faptul că nu avem niciun 
fragment cu elemente decorative tipice doar etapei Coţofeni IIIc751. De 
                                                 
746 RAICA 2002, p. 238. 
747 ROMAN 1976, p. 47, 49; PETRE-GOVORA 1982, p. 23. 
748 A se vedea TUŢULESCU 2011. Anterior, Gh. Petre-Govora publicase o parte din 
materiale, considerate atunci ca expresie a influenţelor Vučedol în ceramica de tip 
Coţofeni (PETRE-GOVORA 1982, p. 24, pl. 10/19-20, 24; 11/1-5, 7). 
749 POPA 2009, p. 951-965. 
750 RIŞCUŢA et al. 2012, p. 65-72, cu o discuţie amplă asupra descoperirilor atribuite 
acestei etape, ale cărei concluzii le împărtăşim şi noi. Desigur, la cele discutate în acest 
studiu trebuie alăturate materialele din nord-estul Olteniei, care necesită extinderea aria 
discuţiei şi la acest teritoriu (vezi TUŢULESCU 2011). 
751 Petre Roman includea situl de la Răchita în rândul celor din orizontul „post Câlnic”, 
IIIc (Roman 1976, p. 46). 
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altfel, nicio locuire învecinată arealului nostru nu prezintă astfel de 
caracteristici, ele lipsind complet şi din aşezarea de la Câlnic-Dealu Mare. 
Prin urmare, subliniem lipsa de pe vasele ceramice din arealul nostru a 
elementelor specifice etapei târzii din evoluţia culturii (haşur în reţea 
simplu, romburi şi triunghiuri haşurate, factura şi formele caracteristice), 
care să ne indice o dăinuire a locuirilor până în ultima formă de 
exprimare coţofeniană752. Astfel, datarea locuirilor Coţofeni din zona 
deluroasă a Văii Sebeşului trebuie să o restrângem la etapele Coţofeni 
IIIa-IIIb şi, prin urmare, acestea nu pot constitui un pandant la locuirile 
nord-olteneşti, decât pentru perioada anterioară etapei Coţofeni IIIc. 

Cauzele care au condus la părăsirea dealurilor din zona Văii 
Sebeşului sunt greu de desluşit. Fr. Roth menţiona, în cazul aşezării de la 
Câlnic, un strat de arsură care ar fi dus la încetarea locuirii753. 
 Comunităţile Bronzului timpuriu, ce urmează culturii Coţofeni în 
acest areal, ocupă sporadic zona deluroasă a Văii Sebeşului. Una dintre 
locuirile certe, documentată printr-un numeros material ceramic, a fost 
identificată la Săsciori-Izvoru Popii, pe aceeaşi vatră cu locuirea 
Coţofeni754. O altă locuire, documentată însă printr-un material modest, 
se află pe culmea ce urcă din Lăcuţ spre Vârfu Mâglii, în hotarul satului 
Dumbrava755. Materialele fiind în curs de prelucrare este dificil să 
propunem o încadrare culturală a lor, întrucât există puţine situri din 
această epocă în zonă cu care să le putem compara. Ne limităm aici doar 
să amintim prezenţa unor forme şi ornamente specifice unor grupe 
diferite ale Bronzului timpuriu din sud-vestul şi centrul Transilvaniei, în 
rândul cărora apar şi perforaţii sub buza vaselor, probabil ca influenţă 
venită din sudul ariei intracarpatice, din aria Schenckenberg sau din 
nordul Olteniei, prin intermediul comunităţilor Glina. Aceste două situri 
le datăm în etapa BT II, nefiind, deci, ulterioare imediat în timp culturii 
Coţofeni. Există, astfel, un hiatus greu de explicat, vizibil pe o arie mai 
vastă, apărută ca urmare a reconsiderării conţinutului grupului cultural 
Livezile, a cărei prezenţă în zona noastră credem că nu poate fi 
demonstrată cert. În aval, pe Valea Sebeşului, mai aproape de zona 
                                                 
752 Horia Ciugudean includea locuirea de la Răchita în rândul celor ce se pot data în 
Coţofeni IIIc (CIUGUDEAN 1987, p. 48), însă aplicând periodizarea lui Petre Roman. 
753 ROTH 1942, p. 208. 
754 Cercetări de suprafaţă efectuate de Ovidiu Ghenescu (2008-2009). 
755 Cercetare de suprafaţă efectuate de Cristian I. Popa, Gligor Mircea, Teodor Muntean, 
Marius Râza (2008). 
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deluroasă, întâlnim locuirile din Bronzul timpuriu de la Petreşti-Groapa 
Galbenă756, Sebeş-Ţiglăria lui Weber757 şi Valea Janului758. Lipsa unor 
complexe cercetate sistematic pe arii foarte întinse în zona aflată la sud de 
Mureş, face deocamdată greu de conturat evoluţia culturală a zonei, 
posterior încetării ultimelor locuiri Coţofeni în arealul sud-vestic şi sudic 
al Transilvaniei759, din care face parte integrantă şi zona studiată de noi. 

                                                 
756 POPA 2001-2002, p. 80-81, pl. II/1-3, 5. 
757 POPA 2001-2002, p. 83-84, pl. I/2. 
758 POPA 2001-2002, p. 84-86, fig. 1; pl. III-V; POPA, TOTOIANU 2010, p. 57-65, pl. 10-12. 
759 Cel mai aproape de bazinul Văii Sebeşului, la Şeica Mică, a fost cercetat un complex 
atribuit cu probabilitate grupului cultural Şoimuş (TEODORESCU, PALAGHIE 2011, p. 61-
67, fig. 1-2, pl. 1-9). Pe lângă faptul că acest grup şi-ar găsi cu greu un loc într-un spaţiu 
atât de răsăritean, în opinia noastră întregul material publicat de colegii de la Sibiu nu 
este nici măcar preistoric, ci aparţine celei de-a doua epoci a fierului. Aşadar, şi această 
descoperire, din păcate, trebuie eliminată de pe harta, atât de săracă, a complexelor din 
Bronzul timpuriu transilvănean. 
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Capitolul VI 
 

PROBLEMA GALERIILOR DE MINERIT AURIFER DE LA RĂCHITA 
 
 
O problemă încă nerezolvată satisfăcător este cea a datării galeriilor 

întâlnite în dealurile de vest ale Răchitei. Acestea au fost semnalate şi 
descrise detaliat într-un studiu publicat de către W. Lederhilger în 
numărul din 15 februarie 1911 al revistei Korrespondenzblatt des Vereins 
für siebenbürghische Landeskunde760. Întrucât lucrarea nu a fost 
cunoscută de cei care s-au aplecat ulterior asupra galeriilor de la 
Răchita761, rezumăm aici concluziile arheologului amator de la începutul 
veacului XX, reproduse integral în Anexa 1 de la finalul lucrării noastre. 

Ledehilger a explorat zona pe data de 21 septembrie 1910, prilej cu 
care, ajutat de doi săteni, a decolmatat intrarea uneia dintre galeriile 
săpate în versantul abrupt al Dealului Apărata, după ce a urcat „cam a 
treia parte din povârniş”. Gaura galeriei nu era mai mare decât o vizuină 
de vulpe, intrarea făcându-se pe burtă. Abia după şase picioare spune că 
se putea înainte în genunchi, traiectul galeriei, lat de niciun metru fiind 
drept. Semnalează tavanul de formă ogivală (ca o fereastră gotică). După 
25 de paşi de mers ajunge într-o cameră de circa 3 m2, de unde nu a mai 
putut înainta din cauza prăbuşirilor, dar de unde se putea vedea, totuşi, 
că galeria continua spre est. Infiltraţiile în galerie au fost puternice, 
Lederhiger plângându-se de faptul că a fost nevoit să înainteze prin apă, 
în ploile adunate pe timpul verii; coridorul se colmatase cu pietriş şi nisip. 
Arheologul amator sesizează caracterul antropic evident al galeriei şi 
notează chiar o poveste mai veche despre descoperirea în interior a unui 
butoiaş plin cu bani. A doua galerie vizitată de acesta a fost Gaura 
Jidovului, însă colmatarea puternică a intrării nu i-a permis să pătrundă 
în ea, dar bănuia, din cele ce reuşise să vadă, că era dăltuită la fel ca 
prima. În finalul lucrării sale, după ce prezintă şi descoperirea locuirii 
Coţofeni aflată în apropiere, pe Vârfu Zăpozii (numită Petrar), W. 

                                                 
760 LEDERHILGER 1911, p. 30-32. 
761 BOROFFKA 2006. 
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Lederhilger emite, cu modestie, câteva concluzii care, în opinia noastră, 
sunt demne de luat în seamă şi astăzi. Cităm: 

 
„eu cred că aşezarea de pe dealul acesta nu are nimic comun cu tunelul. 
Eu nu ştiu pe acei vechi locuitori ai aşezării într-atâta de inteligenţi şi nici 
nu cred că ei ar fi fost în stare să termine aşa o lucrare cu uneltele ce le 
aveau. El (tunelul, n. n.), cred, a fost mult mai târziu făcut şi poate a fost 
întrebuinţat în scopuri de minerit, căci în valea învecinată de pe vremea 
romanilor încă erau spălătorii de aur. Cercetările următoare şi în special 
examinarea coridorului şi a camerei ne vor da alte puncte de sprijin 
despre originea lucrării”762. 

 
 Aşadar, nu doar într-un istoric al cercetărilor, ci şi prin prisma 
observaţiilor atente şi a concluziilor exprimate, contribuţia lui W. 
Lederhilger la cunoaşterea galeriilor de la Răchita trebuie subliniată şi 
scoasă din anonimat. 

Cele două galerii de la Răchita sunt amintite şi de către Dumitru şi 
Ion Berciu, consemnându-le cu numele de Gaura Jidovului şi Gaura 
Bătrânului763, însă nu ştim dacă aceştia le-au şi cercetat. 

Ion Raica, peste două decenii, menţionează patru galerii764 
cunoscute de el: Gaura Bătrânului, Gaura Jidovului, Gaura din colţul 
Tufişurilor, lângă vii, şi Gaura din Valea Pianului, de sub Tecănel (ultima, 
deci, în afara hotarului Răchitei), dar înlătură ipoteza săpării lor pentru 
căutarea metalelor765, notând doar în dreptul celor de la Gaura Bătrânului 
şi Gaura Jidovului observaţia: „peşteră lucrată de om”766. 

Aducerea în discuţie a acestor realizări miniere suntem nevoiţi să o 
facem în virtutea menţionării prezenţei unor fragmente ceramice în 
Gaura Bătrânului767. Verificări ale unora dintre aceste galerii au fost 
făcute, ulterior lui Lederhilger, şi de către specialişti. Primele, pe care le 
cunoaştem, aparţin lui Florin Medeleţ, cel care în timpul săpăturilor în 
cetatea de la Cugir a vizitat în anii ’80 ai secolului trecut una dintre 

                                                 
762 LEDERHILGER 1911, p. 32. 
763 BERCIU, BERCIU 1949, p. 36. 
764 Numite în limbaj popular de localnici „găuri”. 
765 RAICA 1968, p. 10; informaţii şi în RAICA 1966, fişa Pianu de Sus, poz. 8. 
766 RAICA 1966, fişa Răchita, poz. 3-4. 
767 REPARHALBA 1995, p. 150 (pe baza unor informaţii furnizate de către Horia 
Ciugudean); BOROFFKA 2006, p. 75, 81. 
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galerii. Pereţii acesteia erau săpaţi în stâncă, cu secţiunea în formă de 
ogivă (fig. 13), în pereţii laterali putând fi observate lăcaşuri pentru 
aşezarea opaiţelor. Galeria era îngustă, joasă, cu lungime redusă şi se 
sfârşea într-o zonă colmatată, de unde nu s-a mai putut înainta768. 

În anul 1990, Horia Ciugudean şi Nikolaus Boroffka au vizitat şi ei 
gurile de galerii, dezvelite de ploi, cu acest prilej fiind găsite, în zona 
uneia dintre ele, câteva fagmente ceramice preistorice. Cu această ocazie 
au fost înregistrate datele pe teren şi luate eşantioane de rocă care s-au 
dovedit, prin analiza lor geologică, a fi aurifere. Cu toate că se precizează 
faptul că „datarea rămâne nesigură”, Boroffka repertoriază Răchita în 
rândul exploatărilor miniere preistorice din România769. Alte tentative de 
cercetare sunt neconcludente770, însă merită semnalată cartarea uneia 
dintre galerii de către Gligor Mircea şi Aurel Ciorogar, în anul 1988771 
(fig. 15). 

De altfel, datele privitoare la descoperiri de ceramică preistorică aici 
sunt mai vechi. Într-o lucrare generală despre Valea Sebeşului, semnată 
de Mircea Buza şi Ionel Hozoc, se afirmă că în interiorul (s.n.) 
„peşterilor” Gaura Jidovului şi Gaura Bătrânului au fost descoperite 
fragmente ceramice neolitice772. Cei doi autori au cules de pe teren şi date 
care converg către o exploatare nesistematică a acestor galerii până în 
timpurile moderne773. Sursa informaţiei privitoare la ceramica 
                                                 
768 Informaţii inedite furnizate din mai multe surse, de la cei care au luat parte la această 
expediţie: Florin Gogâltan, Aurel Rustoiu şi Radu Dăncilă. 
769 BOROFFKA 2006, p. 75, 81, fig. 2/7; 3/8-9. Mai mult, pe harta de la fig. 2/7, autorul 
marchează localitatea Răchita şi printr-un ciocan-pană de minerit, piesă de care nu se 
aminteşte în nicio lucrare de specialitate. În schimb, ciocane de acest tip provin din 
aşezările preistorice aflată în aval, la Petreşti-Groapa Galbenă (WOLLMANN 1999, p. 19; 
WOLLMAN, CIUGUDEAN 2005, p. 96-97, pl. 1; BOROFFKA 2006, p. 75, fig. 3/2), Sebeş-
Valea Janului (locuire Foeni şi Petreşti) şi Sebeş-Podul Pripocului (eneolitic sau epoca 
bronzului). Nu departe de zona noastră este semnalat un alt topor similar din aşezarea 
de la Tărtăria-Gura Luncii (BĂRBAT, TINCU 2009, p. 11-13, 17, pl. I/1 = II/1). 
770 Din păcate, încercarea noastră din anul 2001 de decomaltare a intrării în Gaura 
Jidovului (fig. 14) aflată pe culmea ce se leagă de aşezarea Coţofeni de la Vârfu Zăpozii a 
eşuat din cauza timpului scurt avut la dispoziţie pentru cercetări. 
771 Mulţumim şi în aceste rânduri entuziastului om de teren Gligor Mircea pentru 
punerea la dispoziţie spre publicare a schiţei galeriei. 
772 BUZA, HOZOC 1985, p. 143. 
773 BUZA, HOZOC 1985, p. 143, unde autorii menţionează faptul că unii săteni din Răchita 
„căutau şi alegeau aur din ţărmuri, din râpi, din pârâul Vaca, Gaura Bătrânului, din 
dealul Părăţii şi Gaura Jidovului”. 
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descoperită în galerii este greu de verificat, însă este posibil ca aceştia să fi 
avut acces la fişele în manuscris ale Repertoriului Arheologic Naţional al 
României, unde se menţionează faptul că „În peştera Gaura Jidovului s-
au găsit fragmente ceramice, probabil din epoca neolitică”, precum şi că 
„în peştera Gaura Bătrânului au fost semnalate fragmente ceramice din 
aceeaşi epocă”774. Problema este că în lucrarea citată în fişa amintită 
(BERCIU, BERCIU 1949), nu se fac referiri la aceste lucruri, deci informaţia 
este eronată. 

 

 
 

Fig. 13. Gura galeriei miniere de aur de la Răchita 
(după Boroffka 2006) 

 
În virtutea acestor date se pot desprinde câteva concluzii. 

Caracterul artificial al galeriilor de la Răchita este indubitabil. 
Eşantioanele recoltate de aici atestă, la fel de sigur, faptul că acestea au 
fost săpate în vederea extragerii minereului aurifer. Observaţiile privind 
tehnica de realizare şi tipul de secţiune al galeriilor, cât şi prezenţa nişelor 
de opaiţ sugerează realizarea lor, în opinia noastră, cel mai probabil, în 
epoca romană. Cu toate că dovezi ale exploatării aurului în zonă sunt 

                                                 
774 Fişă în manuscris, disponibilă pe http://www.cimec.ro/Arheologie/RAR/Imagini-
RAR/RAR_Alba/RAR_Alba%20070.JPG. 
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datate pe Valea Pianului încă din epoca bronzului775, relaţionarea lor şi cu 
galeriile de la Răchita credem că nu beneficiază de argumente solide776. 

 

 
 

Fig. 14. Gura galeriei miniere de aur (Gaura Jidovului), de pe şaua de legătură 
cu Vârfu Zăpozii (foto 2011) 

 
Cele câteva fragmente ceramice prezente în zona gurii surpate a 

galeriei de pe Apărata nu pot susţine o astfel de supoziţie, întrucât acestea 
puteau ajunge acolo tot prin scurgere de pe versantul dealului, unde avem 

                                                 
775 Nikolaus Boroffka face cunoscută informaţia primită de la Horia Ciugudean, potrivit 
căreia exploatarea aurului pe Valea Pianului datează încă din Bronzul timpuriu 
(BOROFFKA 2006, p. 74). De amintit că tot din Valea Pianului, din localitatea Pianu de 
Sus, provin dintr-o descoperire mai veche, şi două inele de buclă din aur, aparţinând 
epocii bronzului (POPESCU 1956, p. 161-162; ACKER 1964, p. 650, fig. 2). 
776 Stela antropomorfă stilizată găsită la Pianu de Jos, datată iniţial în prima epocă a 
fierului (CIUGUDEAN 1982, p. 59-62, fig. 1-2) şi redatată recent, pornind de la includerea 
sa în tipul primitiv (CIUGUDEAN 2011, p. 28, fig. 3-3a) în Eneolitic, ar putea sugera, prin 
analogie cu stelele antropomorfe de la Baia de Criş, Ciceu-Mihăeşti şi Floreşti-Polus, 
monumente funerare ale unor indivizi al căror destin a fost în legătură cu activităţi 
miniere (ROTEA 2004, p. 7; ROTEA 2009, p. 33), deşi acest lucru nu este unanim acceptat 
(vezi opoziţia la CIUGUDEAN 2011, p. 27). 
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atestată, de altfel, o locuire, posibil Coţofeni, după cum o sugerează cele 
câteva fragmente ceramice găsite şi de noi. 

Prin urmare, excludem datarea minelor din versanţii de la Răchita 
în preistorie. Din imaginile publicate de Nikolaus Boroffka se poate 
observa forma de ogivă a unei galerii777, ceea ce confirmă spusele lui 
Lederhilger, dar şi poate argumenta faptul că este vorba de una şi aceeaşi 
galerie văzută la începutul secolului al XX-lea. Ca un bun câştigat, trebuie 
să punem pe harta Daciei romane o nouă zonă minieră auriferă, atât de 
puţin cunoscută, în relaţie cu câmpurile aurifere din imediata vecinătate, 
exploatate pe valea Pianului din antichitate până în secolul al XX-lea. De 
altminteri, vestigii romane au fost descoperite de către Ion Berciu la 
Răchita, în Viile de Jos778, într-o zonă foarte apropiată galeriilor miniere. 
Urmele unor exploatări aurifere, datate ca fiind „daco-romane” sunt 
semnalate în imediata vecinătate şi la Sebeşel-Ocing-Găuri şi Şermag, fără 
a se preciza natura lor779, şi, din păcate, neverificate de specialişti, deşi 
după informaţiile păstrate cel puţin pentru Şermag ele par să aparţină 
epocii moderne780. Dar, din toponimul sugestiv, de Găuri, am putea 
deduce că avem, posibil, tot galerii miniere. Într-o intervenţie rămasă în 
manuscris, Ion Raica semnala Tăul Beiului, folosit pentru spălarea 
aurului, precum şi „urmele unui şanţ de ducerea apei peste Ocing, paralel 
cu Valea Gâscanilor”781. 

Aria cu resurse aurifere, ce înglobează pe cele de la Răchita, Sebeşel, 
Strungar, Răhău, Petreşti, Valea Pianului, se întinde de la Sălişte (fostă 
Cioara) şi Tărtăria, în vest, până la Câlnic, spre est. Văile afluente ale 
Sebeşului care aduc cu sine nisipul aurifer sunt situate pe malul stâng: 
Valea Răchitei unită cu Valea Şermagului, Valea Beiului şi Valea 
Cetăţii782. 

                                                 
777 BOROFFKA 2006, p. 75, fig. 2, nr. 7; 3/8-9. 
778 DRĂGHIŢĂ 2002, p. 297. 
779 BUZA, HOZOC 1985, p. 134. 
780 Şermagul este localizat de M. Acker în perimetrul Pianului de Sus sau Sebeşului 
(ACKER 1964, p. 650, 655). Punctul respectiv se află la Sebeşel, fiind cumpărat de săteni 
în anul 1890. Între anii 1909 şi 1911 o societate franceză a demarat lucrările de 
amenajare necesare exploatării aurului, dar activitatea propriu-zisă a fost sistată în urma 
izbucnirii primei conflagraţii mondiale (AFRAPT 2009, p. 47-48, 82-83). 
781 RAICA 1966, fişa Răchita, poz. 7. 
782 ACKER 1964, p. 648, 655; RAICA 2002, p. 2, care aminteşte de numeroasele şanţuri şi 
canale săpate pentru scoaterea aurului „exploatat din cele mai vechi timpuri”. 
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Spălarea nisipului aurifer este cunoscută ca o ocupaţie de bază, în 
special a locuitorilor din satele aflate în zonă, unde şi astăzi întâlnim 
urmaşi ai băieşilor ţigani. Primele mărturii scrise datează din anul 1485, 
în legătură o dispută între cei din Pianu de Sus şi Sebeş pentru veniturile 
din spălatul aurului, disensiuni care vor continua până în anul 1539. 
Numeroasele consemnări din secolele XVIII-XIX, ori din prima jumătate 
a secolului al XX-lea stau în legătură cu bogăţia şi calitatea aurului 
aluvionar783. Amintim aici spălătoriile din trecut, localizate la Petreşti, pe 
Pârâul Corbului, la Sebeşel, în Valea Beiului, la Răchita, în Valea Răchitei 
sau la Săsciori, în dreptul cetăţii medievale784. Spre est se aflau celebrele 
spălătorii de la Pianu de Sus şi Pianu de Jos785, ultimele cu puţuri antice 
investigate acum peste un deceniu (cercetări 1999-2000), într-un proiect 
nefinalizat, de către o echipă condusă de Beatrice Cauuet786. 

 

                                                 
783 ACKER 1964, p. 648-653, 654 (încercările de exploatare modernă a aurului la Pianu de 
Sus nu au fost rentabile, o firmă franceză după instalarea ei aici în anul 1911 retrăgându-
şi activitatea în scurt timp); RUSU 1972, p. 51, nr. 33. Un băieş scotea în medie pe zi, 
acum 100 de ani, cam 2-4 grame de aur nativ aluvionar de 24 carate. În anul 1940, 
Nechifor Nistor a descoperit, la cca. 40 mai sus de podul din sat, pe fundul Văii Răchitei, 
în crăpătura unei stânci, cea mai mare bucată de aur nativ din această zonă, ce cântărea 
23 grame (cf. RAICA 1968, p. 7-8; vezi şi ACKER 1964, p. 655). 
784 ACKER 1964, p. 655; BUZA, HOZOC 1985, p. 75. 
785 Vezi ACKER 1964, p. 649-651. 
786 CAUUET 2005, p. 265. 
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Fig. 15. Schiţă cu galeria minieră Gaura Bătrânului (ridicare realizată în anul 
1988 de către Gligor Mircea şi Aurel Ciorogar; desen realizat de Gligor Mircea)
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Capitolul VII 
 

CONCLUZII 
 

 
Prezentarea locuirilor Coţofeni din zona de deal a Văii Sebeşului, 

însoţită de analiza artefactelor ce definesc cultura materială a 
comunităţilor ce le-a produs sau utilizat ne-a permis susţinerea şi 
argumentarea unor concluzii la finalul capitolelor respective. Necesitatea 
de a antrena în discuţie întrebări nu doar de natură „arheologică”, ci şi de 
tip antropologic ne-a obligat să oferim o serie de răspunsuri ce decurg 
din caracterul locuirilor şi tipul de habitat, strategiile de subzistenţă, aria 
de cuprindere a aşezărilor ori integrarea locuirilor din perspectiva 
arheologiei piesajului. Întrucât, aceste probleme considerăm că le-am 
prezentat într-o măsură suficientă, încât să nu mai fie nevoie să revenim, 
în aceste consideraţii de final dorim să insistăm, mai cu seamă, asupra 
încadrării conologice a descoperirilor. 

După cum am precizat pe parcursul lucrării, locuirile Coţofeni 
analizate de noi se pot data în faza a III-a, mai precis pe parcursul 
etapelor IIIa şi IIIb. Nu există indicii serioase pentru o existenţă a lor 
până în etapa finală, IIIc. 

Cronologia fazei Coţofeni III este, din păcate, tributară încă 
puţinelor date 14C disponibile (publicate din doar trei situri pentru toată 
cultura), astfel încât limitele exacte nu pot fi precizate în mod satisfăcător. 
Pentru încetarea fazei Coţofeni II s-a propus recent o dată ce nu poate 
depăşi 3100/3000 BC787. Prin urmare, de la acest moment am putea 
discuta, cel mai probabil, de debutul fazei Coţofeni III. 

În Transilvania, singurele informaţii disponibile provin din 
locuirea Coţofeni de la Poiana Ampoiului-Piatra Corbului, unde au fost 
recoltate trei probe 14C, una prelevată dintr-o groapă din nivelul superior 
Coţofeni, iar două din primul nivel de locuire Coţofeni. Acestea indică un 
interval situat între 2900 şi 2800 BC788. Pentru Cornelia Becker, data 

                                                 
787 CIUGUDEAN et al. 2005, p. 18. 
788 CIUGUDEAN 2000, p. 57-59. 
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calibrată din nivelul 3 Coţofeni ar indica circa 2800 BC, iar cea din 
nivelul 2 (?) Coţofeni indică 2600 BC789. 

Surprinzătoare sunt datele prelevate din aşezarea Coţofeni de la 
Ostrovu Corbului, care situează locuirea în ultima treime a mileniului 
patru şi începutul mileniului III BC790. Diferenţa cronologică, de circa 500 
de ani între două situri care teoretic ar trebui să fie contemporane, 
precum Ostrovu Corbului, pe Dunăre, şi Poiana Ampoiului, în spaţiul 
intracarpatic, a fost observată deja de Petre Roman791. 

O analiză a datelor 14C din siturile Coţofeni aparţine şi lui J. 
Bojadžiev, potrivit căruia acestea ar indica o datare a culturii între 
3380/3360 şi 2920/2900 cal. BC Eşalonate pe faze, aceste date ar sugera o 
plasare a fazei Coţofeni III în intervalul 3050/3000-2900 cal. BC, faza 
Coţofeni II într-o perioadă anterioară, pe când începuturile culturii, 
destul de neclare s-ar plasa cu probabilitate undeva între 3350/3000 cal. 
BC792. 

Finalul culturii Coţofeni este, de asemenea, discutat în mod diferit, 
în funcţie de interpretarea dată puţinelor probe. După Radu Băjenaru, 
evoluţia Coţofeni s-ar situa până spre 2800 BC793. Horia Ciugudean 
marjează pe data oferită prin analiza radiocarbon din aşezarea de la 
Livezile-Baia, atribuită de acesta grupului Livezile, care arată cu o 
probabilitate de 70% intervalul 2780-2580 BC, considerat ca dată post 
quem pentru cultura Coţofeni794 şi concluzionează că evoluţia întregii 
culturi Coţofeni ar trebui situată undeva după 3500 şi înainte de 2500 a. 
Chr.795. 

Contactele Coţofeni-Baden şi Coţofeni-Kostolac, ilustrate prin 
unele materiale şi în locuirea de la Răchita-Vârfu Zăpozii şi Săsciori-
Vârfu Mâglii, necesită şi o discuţie asupra sincronismelor între aceste 
culturi. 

Aşa cum o indică şi datele 14C, actualizate foarte recent, nu se mai 
poate vorbi de cultura Kostolac ca despre o manifestare post-Baden, ci 

                                                 
789 BECKER 2000, p. 69, fig. 2. 
790 CIUGUDEAN 2000, p. 58; CIUGUDEAN et al. 2005, p. 17. 
791 ROMAN 2000, p. 312. 
792 BOJADŽIEV 1998, p. 357-358, 360, fig. 1. 
793 BĂJENARU 1998, p. 6-10. 
794 CIUGUDEAN 2000, p. 59. 
795 CIUGUDEAN 2000, p. 57-59, pl. 153-154. 
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despre o contemporaneitate parţială între cele două fenomene796, apărute 
separat797. Mai mult, datele 14C calibrate obţinute pentru cimitirul Baden 
de la Budakalász–Luppa arată faptul că ultimele înmormântări pot fi 
datate în jurul anului 2740 BC798, astfel încât evoluţia cimitirului (şi chiar 
a culturii) a fost încadrată între limitele anilor 3350 şi 2870 BC799, ceea ce 
ar fi lăsat loc unui sincronism între Badenul clasic şi Kostolac, greu de 
luat în calcul, cauzat probabil şi de imprecizia puţinelor date pentru 
această secvenţă800. Unele date de cronologie absolută din Ungaria sunt 
încă suspect de recente, dând posibilitatea emiterii unor concluzii 
eronate. Datele 14C publicate pentru situl Baden de la Balatonőszöd-
Temetői (Ungaria) indică o fază clasică timpurie situată între anii 3110 şi 
2860 BC, prilej cu care este postulată chiar o dăinuire a culturii Baden 
până spre 2800/2600 BC801. Mai mult, sfârşitul culturii Baden în 
Transdanubia, pornind de la aceleaşi date de la Balatonőszöd, au fost 
plasate către 2500/2300 BC (!)802, fapt care se pliază pe recentele 
consideraţii privitoare la naşterea stilului Kostolac şi a culturii Vučedol 
într-un moment în care Badenul mai exista în Transdanubia, cu toate că 
este remarcată laxitatea curbei de calibrare (200-300 de ani) pentru unele 
datări803. 

Aceste date din mediul Baden ungar lasă loc unui contact şi unei 
contemporaneităţi între faza Baden III timpurie şi Coţofeni III, pe care 
nu îl putem nega, cu atât mai mult cu cât datele absolute din mediul 
Coţofeni sunt atât de sărace, iar unele evidenţe ale culturii materiale 
(toarte cu butoni, alte motive decorative etc.) ilustrează tocmai în acest 
moment influenţe sugestive în cultura materială Coţofeni din 

                                                 
796 Petre Roman observa cu mult timp în urmă, pe baza stratigrafiei de la Băile 
Herculane, faptul că este necesar să „admitem un paralelism evolutiv între Kostolac 
timpuriu şi Baden târziu” (ROMAN 1976, p. 53, nota 7), stilul Kostolac apărând în 
regiunile sudice imediat după orizontul Cernavodă III, interferându-se cu mediul 
Coţofeni şi, ulterior, cu cel Baden (ROMAN 1986, p. 24); HORVÁTH, BALEN 2012, p. 15. 
797 Despre contemporaneitate între cele două culturi s-a scris deja de două decenii 
(EHRICH, BANKOFF 1993, p. 392), vezi şi BONDÁR 1998, p. 19. 
798 HORVÁTH, BALEN 2012, p. 15. 
799 SIKLÓSI 2009, p. 458-465. 
800 SIKLÓSI 2009, p. 465. 
801 HORVÁTH et al. 2006, p. 24, tabel I, fig. 3/4; 4; HORVÁTH et al. 2008, p. 447-456, Tab. 
1-2. 
802 HORVÁTH et al. 2012, p. 726. 
803 SIKLÓSI 2009, p. 465. 
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Transilvania. Descoperirea unui vas Baden într-un context Coţofeni IIIb 
la Silivaşu de Sus804 ilustrează noi dovezi privitoare la contemporaneitatea 
reală şi relaţiile reciproce în spaţiul sud-vest transilvănean între 
comunităţile Coţofeni şi Baden. 

Contactele cu cultura Kostolac sunt sugerate, în primul rând prin 
adoptarea în decorul vaselor ceramice Coţofeni a motivului în „tablă de 
şah”. În nord-estul Serbiei, sunt identificate peste 50 de situri Coţofeni 
(numărul lor bănuit fiind chiar mai mare) aflate în contact cu cultura 
Kostolac805. Datele 14C calibrate obţinute pentru descoperirile Kostolac 
din Serbia şi Bosnia indică un interval larg cuprins între 3300/3100 şi 
2900/2600 şi un interval „scurt”, situat între 3000/2900 şi 2800/2700 
BC806. Toate datele absolute obţinute din Croaţia (Vučedol-Streim 
Vineyard, Djakovo-Franjevac, Slavča şi Kaznica-Rutak) plasează evoluţia 
stilului Kostolac807 între 3350 şi 2800 BC808. O dată din Ungaria (Vörs-
Máriaasszony sziget, groapa 75), prelevată din os de animal, ce ar sugera o 
dăinuire Kostolac până în jurul anului 2600 BC, a fost pusă la îndoială ca 
atribuire culturală Kostolac809. 

Aceste date pot confirma observaţiile lui Horia Ciugudean, care 
sugerează o contemporaneitate Coţofeni-Kostolac doar la nivelul fazei 

                                                 
804 LUCA et al. 2011a, p. 18, pl. 5/1; LUCA et al. 2011b, p. 84, fig. 5/1, cu observaţiile 
noastre exprimate mai sus privitoare la caracterul badenoid al descoperirii. 
805 SPASIĆ 2010a, p. 158, 160. Autorul ridică, din nou, problema genezei „grupului 
Kostolac-Coţofeni” din Serbia şi Banat, a modului în care putem vorbi de asimilare şi 
aculturaţie şi în ce direcţie s-au desfăşurat acestea, ajungând la concluzia că naşterea sa 
se datorează pătrunderii comunităţilor Kostolac într-un areal local Coţofeni, influenţat 
în stilul ceramicii, dar care, la rându-i, a influenţat mediul Kostolac prin impregnarea 
unui mod de viaţă seminomad, pastoral (SPASIĆ 2010a, p. 165-166). 
806 Gomolava (3108-2877 BC), Rudna Glava (2910-2880 BC), Belovode (3130-2920 BC), 
Pivnica (3356 - 2857 BC) (cf. BALEN 2005, p. 34; SPASIĆ 2009, p. 36; HORVÁTH, BALEN 
2012, p. 18). 
807 Foarte de curând s-a reluat în discuţie aspectul conţinutului termenului de 
„Kostolac”, cel puţin pentru aria periferică, cu aspecte mixte, ridicându-se întrebarea 
dacă avem de-a face cu o cultură propriu-zisă sau doar cu un stil ceramic răspândit pe 
un spaţiu mai vast (HORVÁTH, BALEN 2012, p. 16, 19). Astfel, nu asistăm decât la o 
confirmare a observaţiilor lui Petre Roman, de acum trei decenii şi jumătate, care 
atrăgea atenţia asupra aceloraşi aspecte (ROMAN 1977, p. 424, 427-428). 
808 BALEN 2005, p. 30; HORVÁTH, BALEN 2012, p. 18, fig. 6, tabel I; HORVÁTH et al. 2012, 
p. 728. 
809 HORVÁTH, BALEN 2012, p. 21, tabelul I. 
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Coţofeni III, fază acoperită în întregime810, susţinute şi de analiza recentă 
a descoperirilor aparţinând etapei Coţofeni IIIc811. 

Contactele cu lumea sudică au condus şi la prezenţa în cadrul 
locuirii Coţofeni de la Răchita-Vârfu Zăpozii a unor motive sau forme 
întâlnite în mediul Vučedol. Contemporaneitatea Coţofeni III-Vučedol la 
nordul Dunării este susţinută clar de asocierea materialelor celor două 
culturi în situri de pe linia fluviului, de la Băile Herculane-Peştera 
Hoţilor812, Dubova-Cuina Turcului813, Dubova-Peştera Moavăţ/ 
Veterani814, Gârla Mare815, Ineleţ-Peştera La Găuri816, Jupalnic817, Ostrovu 
Corbului818, Ostrovu Şimian819, Moldova Veche-Humca820 şi Plosca-
Cabana de Metal 2821. Aceste materiale nu lipsesc nici în Transilvania de 
sud-vest, fiind documentate la Deva-Dealu Cetăţii, dar contextul lor este 
nesigur822. Chiar dacă ceramica nu o evidenţiază atât de clar, mai cu 
seama din lipsa importurilor, putem presupune şi pentru Transilvania o 
contemporaneitate Coţofeni IIIa-Baden III-Kostolac timpuriu, Coţofeni 
IIIb-Baden târziu-Kostolac-Vučedol A, Coţofeni IIIc-Kostolac târziu-
Vučedol „clasic”. 

Deşi nu ne-am propus aici o discuţie asupra terminologiei adecvate 
în cazul descoperirilor reunite de către Ion Nestor sub denumirea de 
„cultură Coţofeni”823, totuşi o scurtă intervenţie se impune. Vreme de trei 
decenii nu s-a pus în discuţie oportunitatea denumirii, dată după un sit 

                                                 
810 CIUGUDEAN et al. 2005, p. 16-17. 
811 RIŞCUŢA et al. 2012, p. 72. 
812 ROMAN 1967, p. 9; ROMAN 1976, p. 55, pl. 113/1-7. 
813 ROMAN ŞT. 1967, p. 474; BORONEANŢ 1968, p. 352, 355, fig. 1/8-12, 14; PĂUNESCU 
1970a, p. 6; PĂUNESCU 1970b, p. 67, 201; ROMAN 1976, 81, pl. 1, nr. 4; CIUGUDEAN 2000, 
71, nr. 250; PETRESCU 2000, 19, nr. 3, pl. C/1-19. 
814 BORONEANŢ 1968, p. 352, 355, fig. 1/1-7. 
815 CRĂCIUNESCU, VĂCUŢĂ 2011, p. 11-12, pl. II/4 (pentru materialul Vučedol). 
816 PETROVSZKY et al. 1981, p. 434-435, Pl. VII/1-2, 4. 
817 BORONEANŢ 1968, p. 354. 
818 BERCIU 1939, fig. 52/8; BORONEANŢ 1968, p. 352, 354-355, fig. 1/13, 15-16; ROMAN 
1985a, p. 118. 
819 BERCIU 1939, fig. 91/9, cu analogii în aşezarea Vučedol de la Moldova Veche 
(DUMITRESCU, STRATAN 1968, fig. 7/12-13). 
820 ROMAN 1967, p. 9 şi nota 6; ROMAN 1976, 16, 83, pl. 1, nr. 1. 
821 MOTZOI-CHICIDEANU et al. 2003, p. 242. 
822 RIŞCUŢA 1999-2000, p. 207, 211, pl. IV/3. 
823 NESTOR 1933, p. 61-67. 
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obscur ca însemnătate şi relevanţă a descoperirilor824. În anul 1962, 
Gheorghe Bichir, într-o discuţie „apendice” la fondul problemei ridicate 
de studiu său, părea că reuşise să taie „nodul gordian”, într-un moment 
când acest lucru se dovedea a fi oportun. Acesta distingea cultura 
Coţofeni de cultura Câlnic, ultimei fiindu-i specifică ceramica decorată 
cu împunsături succesive, pe care o paraleliza cu fazele Schneckenberg A 
şi, parţial, Schneckenberg B. Ca etalon, acesta a avut în vedere rezultatele 
cercetărilor din aşezarea de la Câlnic, singurele de amploare de până 
atunci din aria culturii, pentru care a propus, prin extensie, folosirea 
denumirii de cultura Câlnic, individualizată prin utilizarea tehnicii 
Furchenstich în ornamentarea ceramicii825. Argumentele aduse de Bichir 
şi evidenţa faptelor arheologice au avut însă ca efect o înţelegere/însuşire 
doar parţială a acestui punct de vedere din partea altor specialişti: la K. 
Horedt, cultura Coţofeni cu „grupul Câlnic”826, la Al. Păunescu „aspectul 
Câlnic” al culturii Coţofeni827, ” la R. Vulpe, „Coţofeni-Câlnic”, cu 
referire la descoperirile Furchenstichkeramik828. Aceste poziţionări 
istoriografice, venite din partea unor specialişti care au abordat tangenţial 
fenomenul trebuie văzute ca „voci” izolate, incapabile să contribuie în 
mod real la o discuţie, închisă probabil definitiv, prin apariţia 
monografiei culturii Coţofeni, semnată de Petre Roman829. 

Măcar, vecinătatea spaţiului analizat de noi cu aşezarea de la Câlnic 
ne-a determinat să recurgem la această scurtă trecere în revistă a 
problematicii denumirii culturii. În ce ne priveşte, credem că denumirea 
de cultura Coţofeni nu este cea mai potrivită, dar o vom utiliza ca atare, în 
sensul unei convenţii deja acceptate de marea majoritate a 
preistoricienilor europeni. Că realităţile transilvănene şi cele din nordul 
Olteniei ne arată un fenomen particular la nivelul evoluţiei generale a 
culturii Coţofeni este un lucru evident. Se poate merge până într-acolo, în 
a considera ansamblul descoperirilor cu Furchenstichkeramik drept o 
cultură distinctă, poate acea cultură Câlnic, preconizată cu decenii în 
urmă de către Gh. Bichir. Se poate obiecta la orice tentativă de acest gen, 
                                                 
824 O observaţie similară, recent exprimată, a se vedea la GOGÂLTAN, MOLNÁR KOVÁCS 
2009, p. 35 şi nota 17. 
825 BICHIR 1962, p. 106-110, 114. 
826 HOREDT 1968, p. 112. 
827 PĂUNESCU 1970b, p. 202. 
828 VULPE 1976, p. 38. 
829 ROMAN 1976. 
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făcându-se apel, desigur, la unitatea în diversitate, cu variante regionale, 
specifică unor evoluţii teritoriale extinse, caracteristică şi culturii 
Coţofeni830. 
 În acest vast ansamblu cultural, locuirile situate pe dealurile Văii 
Sebeşului, deşi restrânse numeric şi văduvite de o cercetare sistematică, 
au oferit şi, credem că vor oferi şi pe viitor, o bază de discuţie asupra 
culturii materiale şi cunoaşterii fazei Coţofeni III în Transilvania. 
Numeroasele elemente ce atestă contacte şi influenţe cu mediile culturale 
contemporane, ce compun aceste descoperiri, fac mai cu seamă din situl 
de la Răchita-Vârfu Zăpozii unul de referinţă, deocamdată cel mai bine 
documentat cu material ilustrativ din aria culturii Coţofeni. Cu atât mai 
necesară este sublinierea acestui aspect, cu cât nu ne aflăm în faţa unei 
aşezări principale, ci a uneia sezoniere, în care poate ne-am fi aşteptat să 
regăsim o cultură materială mult mai sărăcăcioasă şi lipsită de diversitate. 
Nebănuitele legături ale comunităţii stabilite aici, sugerate şi numai prin 
analiza vaselor ceramice, atrage după sine nevoia reconsiderării multora 
dintre clişeele cu care adesea se operează în interpretarea, poate prea 
pripită, a habitatului sezonier Coţofeni, asupra căruia am stăruit îndelung 
în această lucrare. 
 Concluzii mai nuanţate ce decurg din prezenţa comunităţilor 
Coţofeni în întregul bazin al Văii Sebeşului dorim să le tragem doar după 
ce vom prezenta, în aceeaşi manieră monografică, şi aşezările constituite 
în zona de şes, pe cursul inferior al râului Sebeş, şi mai cu seamă a celor 
de la Râpa Roşie şi Papuc. Atunci, sperăm, să putem oferi o imagine mult 
mai completă a mecanismelor ce au funcţionat la nivelul unei 
microregiuni, atât prin prisma culturii materiale şi spirituale, cât şi prin 
cea a relaţiilor dintre locuiri, a teritoriilor economice şi a strategiilor de 
subzistenţă, adaptate mediului în care se apar şi se dezvoltă. 
  
 

                                                 
830 Arheologia fostă jugoslavă şi cea sârbă actuală au folosit constant denumirea de 
cultura Coţofeni. Cercetările sistematice din Peştera Magurata de la Rabicha, în Bulgaria, 
unde au fost dezvelite urmele unei locuiri de durată Coţofeni au atras după sine 
folosirea acestui sit, pentru cei mai mulţi arheologi bulgari, ca eponim pentru varianta 
sud-dunăreană a culturii Coţofeni. Astfel, vom regăsi denumiri precum cultura Magura, 
Magura-Coţofeni, dar şi de Tărnava, după numele localităţii unde s-a cercetat o 
necropolă tumulară Coţofeni, dar, în acelaşi timp, nu s-a renunţat în totalitate la 
denumirea românească de cultura Coţofeni. 
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Anexe 
 

I. 
 
 „La 9 km. depărtare de Sebeş se află într-o vale, înconjurată de dealuri înalte, 
satul românesc Răchita. Eu am aflat că în apropierea Răchitei într-un asemenea deal se 
află o peşteră, ca să vizitez această peşteră am făcut pe 21 septembrie anul trecut (anul 
1910, n. ed.) o excursie acolo, cu bicicleta. În comună am căpătat prin intermediul 
învăţătorului român de acolo doi bărbaţi care m-au condus la peşteră, înarmaţi cu sapă 
şi hârleţ. De la Răchita înspre nord se întinde de la vest la est o înaltă coamă de deal. 
Românii numesc spatele dealului Apărata. Se vede terenul, că astăzi păşunea este foarte 
săracă în urma pârjolitoarelor raze solare, că acolo, pe vremuri îndepărtate însă, se afla o 
pădure, că şi astăzi mai sunt copaci, răzleţ rămaşi ici şi colo câte un desiş de fagi. Noi am 
urcat dealul în trei şi am ajuns, după ce am urcat cam a treia parte din povârniş, la un 
loc, care seamănă cu o crăpătură provocată de apă şi aici, unde apare stâncă, se afla o 
deschizătură, nu mai mare decât o gaură de vulpe, care ducea înăuntrul pământului. Eu 
am lăsat muncitorii să înceapă treaba lor şi după aproximativ o oră de muncă 
sârguincioasă deschizătura a fost aşa de mare, încât eu am putut să intru înăuntru pe 
burtă. După aproximativ 6 paşi coridorul devine aşa de înalt, încât eu am putut sta în 
genunchi şi am putut să înaintez mai departe. Mi-am aprins o lumânare, pe care o 
luasem cu mine în buzunar, şi am văzut în faţa mea un coridor larg, care ducea 
înăuntrul pământului în linie dreaptă. El are o lăţime de nu chiar un metru, în sus are o 
formă de arc ascuţit (ca o fereastră gotică), pe când pereţii sunt drept săpaţi în pământ. 
În coridor se afla apă, care a pătruns în urma ploilor din vara trecută. Împreună cu apa, 
în coridor, a intrat în decursul anilor pietriş şi nisip strâmtând intrarea acestuia tot mai 
tare. Eu m-am descălţat stând ciuci şi am pătruns mai departe pe coridor în picioare, 
mergând prin apă circa 25 de paşi până ce am ajuns într-o cameră de vreo 3 m2, care era 
umplută aproape până la jumătate cu pământ căzut din tavan. Se mai vede continuarea 
coridorului din cameră spre est, încă foarte bine, dar masa de material căzută, îmi făcu 
înaintarea imposibilă. Eu am făcut în sfârşit acelaşi drum înapoi şi ultima parte a 
drumului am împins încălţămintea înaintea mea. 
 Coridorul şi camera sunt productele muncii omeneşti şi a hărniciei unor oameni, 
şi dacă mai înăuntru nu se găseşte o altă peşteră mai mare rămâne de văzut. Românul cel 
mai bătrân mi-a povestit despre peşteră următoarele: Cu mulţi ani în urmă, să fi fost 
poate mai mult de vreo 50 de ani, au săpat aicea doi oameni din Zlatna şi unul din Pianu 
de Sus după comori ascunse. Cel din Pianu de Sus săpând a găsit în curând un butoiaş, 
care să fi tot avut vreo două găleţi capacitate, dar el a tăinuit camarazilor săi descoperirea 
sa şi a acoperit butoiaşul la loc cu pământ şi a început să sape în alt loc. Noaptea a venit 
cu cei doi fii ai săi şi au scos butoiaşul, care era plin cu bani, afară, şi l-au transportat pe 
urmă pe ascuns în întunericul nopţii la Pianu de Sus. Bătrânul n-a avut însă norocul de a 
bucura de descoperirea sa căci a murit după 14 zile. Dar fii săi însă au devenit oameni 
avuţi. 
 Noi am plecat după ce m-am curăţat pe picioare, la un izvor din apropiere, de 
noroiul lutos ce se lipise şi m-am încălţat, să căutăm o altă intrare a peşterii. Noi am 
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trecut dealul spre est şi am ajuns în partea de nord a acestuia într-o pădure de carpeni. Şi 
iată că stăm, câţiva paşi mai la o parte de un drum străvechi, în faţa unei gropi artificiale 
care este de circa 8 metri lungime, 5 metri lăţime şi 4 metri adâncime. Românii o 
numesc Gaura Şidovului. În această groapă se afla de asemenea un coridor, care paremi-
se e tot aşa construit ca cel descris şi care tot înăuntrul pământului duce. Coridorul este 
de partea aceasta complet astupat cu masa de pământ alunecată. Eu am lăsat să se lucre 
la destuparea lui, dar n-am obţinut niciun rezultat că o dată era timpul deja înaintat şi pe 
urmă şi de aceea că românii din cauza sărbătorii, că era Naşterea Sf. Mării (după 
calendarul vechi, n. ed.), nu prea voiau să lucre. Eu am oprit lucrul şi am lăsat 
muncitorii să plece, luându-mi angajamentul ca, la prima ocazie, să continui munca. 
 Este probabil ca pe vremuri să se fi putut trece dealul printr-un tunel de la est la 
vest în linie dreaptă, să fi avut cel puţin 400 de paşi lungime. Eu m-am urcat iarăşi la 
drumul cel vechi, dar nu m-am dus spre Valea Morului, care ducea spre sat, ci mi-am 
îndreptat atenţia asupra unui deal de vizazi (Petrar). Acest deal este strâns legat cu 
dealul cu peşterile, iar coama dealului începe chiar aicea. De la acest deal, m-am gândit 
eu, trebuie să fi mers pe vremuri un drum de coamă de deal şi la groapa mai sus 
amintită, fie la drumul de lângă ea ar fi trebuit să ducă. Eu am găsit pe urmă socoteala 
mea ca bună, căci un drum străvechi, este încă pe unele locuri vizibil şi el duce cum am 
gândit eu, de-a lungul coamei. Eu m-am apropiat după vreo 400 de paşi de vârful 
dealului care de partea aceasta urcă foarte lin, când deodată găsesc un mic ciob de vas de 
pământ ars. Pe urmă am început să controlez terenul cu atenţie şi am găsit în sfârşit 
locul de unde provenea ciobul. Pe pământ se găseau atâtea cioburi împrăştiate, câte n-
am văzut, până atuncea, pe un singur loc. Cioburile sunt frumos arse şi în mare parte 
înfrumuseţate cu desene simple sau cu un desen în formă de dinte de lup în diferite 
forme. Acolo am mai găsit o bucată dintr-un amnar prelucrat şi o bucată dintr-o piatră 
de ascuţit unelte. Mai târziu mi-a arătat şi preotul un frumos topor de piatră cu două 
tăişuri care ar fi fost tot aici găsit. Din marele număr ce-l constituie cioburile deduc că 
aici la 600 m deasupra mării a fost o mare aşezare omenească, care pătrunde adânc în 
neolitic şi care ar fi fost pe aceeaşi vreme locuită cu cea de la Râpa Roşie din Sebeş, căci 
unele cioburi găsite aici au acelaşi sau cel puţin asemănătoare desene cu cele găsite la 
Râpa Roşie. 
 Dacă după părerea mea nu mă înşel, eu cred că aşezarea de pe dealul acesta nu 
are nimic comun cu tunelul. Eu nu ştiu pe acei vechi locuitori ai aşezării într-atâta de 
inteligenţi şi nici nu cred că ei ar fi fost în stare să termine aşa o lucrare cu uneltele ce le 
aveau. El (tunelul, n. ed.), cred, a fost mult mai târziu făcut şi poate a fost întrebuinţat în 
scopuri de minerit, căci în valea învecinată (Valea Pianului, n. ed.) de pe vremea 
romanilor încă erau spălătorii de aur. Cercetările următoare şi în special examinarea 
coridorului şi a camerei ne vor da alte puncte de sprijin despre originea lucrării”. 
 

W. Lederhilger, „Neue”, în Korrespondenzblatt des Vereins für siebenbürghische 
Landeskunde, XXXIV, nr. 2/15 februarie (1911), p. 30-32 (traducere de Theobald 
Streitfeld). 
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II. 

 
Descrierea materialelor arheologice 

 
 
 
Abrevieri utilizate: 
 
i = interior; 
e = exterior; 
n = nisip; 
p = pietricele; 
f = fin; 
s = semifin; 
g = grosier; 
ø = diametru; 
cm = centrimetri; 
h = înălţime; 
S = secţiune; 
P = periegheză; 
DF = descoperire fortuită. 
MMIRS = Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş. 
MNUAI = Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. 
UAB = Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia. 
 
 
Pl. 1 
 
1. Vas-borcan, cu corpul zvelt, bitronconic, prevăzut cu două toarte dispuse sub buza 
evazată la exterior. Decor format din impresiuni dispuse în şiruri sub buză, pe umăr şi 
pe torţi (i/e: cafeniu; n+p; s). Context: S IV/2000. 
2. Vas-borcan prevăzut cu două toarte dispuse sub buza evazată la exterior. Decor pe 
toartă format din impresiuni dispuse în trei şiruri (i/e: cafeniu; n; s). Context: S IV/2000. 
3. Castron cu deschiderea gurii foarte largă (diametru = 46 cm; h = 17,5 cm), în formă 
de pâlnie (Trichterrand), prevăzut pe umăr cu torţi simple. Pe umăr, imediat sub buză, 
s-a realizat un şir orizontal de crestături alungite, dese. În dreptul torţii şi pe toartă şiruri 
de impresiuni mici, orizontale (i: cenuşiu-cafeniu, cu slipul căzut; e: cafeniu; n+p; f). 
Context: S IV/2000 (UAB, nr. inv. 8704). 
 
Pl. 2 
 
1. Amforă, fragmentară, cu părţi din zona inferioară. Corpul a fost ornamentat, până 
spre fundul vasului, cu benzi de incizii verticale haşurate în interior cu linii dispuse în 
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„V” (i/e: slip, în parte căzut de culoare cărămiziu-cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 
(UAB, nr. inv. 8551, 8577, 8670, 8700). 
2. Vas-borcan, fragmentar. Sub buză au fost aplicate potcoave crestate oblic. Între buză 
şi umăr au fost incizate linii oblice, dispuse în triunghiuri îngropate (i/e: roşcat; n+p; g). 
Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8776). 
 
Pl. 3 
 
1. Urcior, de mari dimensiuni, păstrat fragmentar (h = cca. 75 cm; ø maxim = cca. 50 
cm; ø buzei = 31 cm). Vasul prezintă un gât cilindric, cu marginea buzei puternic 
răsfrântă, decorată pe margine cu alveole. Din buză porneşte o toartă în bandă lată, care 
era fixată pe umăr. Toarta este prevăzută pe margine cu doi butoni discoidali, între care 
s-a executat un decor format dintr-un şir de crestături scurte; pe corpul exterior era 
ornamentată cu incizii distanţate dispuse în „căpriori”. Corpul urciorului a fost decorat 
integral, până spre fund, cu benzi verticale de linii haşurate în reţea, ce pornesc de sub 
baza gâtului, dintr-o bandă similară, orizontală (i/e: slip cafeniu-cărămiziu; n+p; s). 
Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8529; 8534; 8548; 8556; 8581; 8584; 8597; 8605; 8617; 
8627; 8702). 
 
Pl. 4 
 
1. Ceaşcă cu corpul globular, fragmentară. Pe corp, de la gât în jos un decor format din 
triunghiuri realizate din şiruri de împunsături succesive (i: negru; e: cărămiziu; n; s). 
Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8843). 
2. Ceaşcă cu corpul globular, fragmentară. Pe umăr, un decor din crestături dispuse pe 
un şir. Pe corp, decor format din triunghiuri cu latura deschisă marcată prin impresiuni 
(i/e: maroniu; n; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8823). 
3. Ceaşcă cu corpul globular, din care lipseşte gâtul şi buza. Pe umăr este decorată cu un 
şir de impresiuni alungite, sub care s-au realizat metope de şiruri realizate din 
împunsături succesive dispuse pe trei rânduri orizontale. De la metope, până spre 
fundul ceştii s-au realizat în tehnica Furchenstich triunghiuri cu latura deschisă marcată 
prin impresiuni, formând în negativ o rozetă cu şase colţuri (i: negru; e: cafeniu, cu pete 
negre; n+p; s). Context: S II/2000, de la baza stratului de cultură (UAB, nr. inv. 8841; 
8912). 
4. Cană cu buza oblică şi corpul globular, cu toarta supraînălţată. Sub buza oblică se 
găsesc metope din grupe de şiruri realizate în tehnica împunsăturilor succesive dispuse 
pe şase rânduri orizontale. Pe umăr un şir de crestături alungite dese, sub care se află 
metope compuse din grupe de şiruri realizate din împunsături succesive dispuse pe 
nouă rânduri orizontale. Sub toartă metopele obişnuite au fost înlocuite cu o metopă 
formată din trei şiruri orizontale de impresiuni. De la mijloc în jos în tehnica 
Furchenstich s-au realizat triunghiuri mari cu laturile deschise, ce formează în negativ o 
rozetă cu şapte colţuri (i/e: cenuşiu-maroniu; n; f). Context: S II/2000, de la baza 
stratului de cultură (UAB, nr. inv. 8916). 
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Pl. 5 
 
1. „Sosieră”, din care se păstrează doar ciocul, bucăţi din buză şi toarta, uşor 
supraînălţată. Vasul avea cca. 15 cm lungime, cu ciocul oblic, rotunjit. Nu prezintă urme 
de decor (i/e: cafeniu cu flecuri negre, netezit; n+p; f). Context: S IV/2000. 
2. Cană de mari dimensiuni, din care se păstrează doar buza, tăiată oblic (i: cenuşiu; e: 
slip roşcat; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8560). 
3. „Sosieră” tronconică, cu buza oblică; toarta nu se păstrează şi, probabil, nici nu exista. 
Nu prezintă urme de decor (h = 7,7 cm; ø buzei = 12 cm) (i/e: slip roşcat-cărămiziu, în 
parte căzut; n+p; s). Context: S II/2000. 
 
Pl. 6 
 
1. Strachină, fragmentară, cu umărul rotunjit, marcat printr-un prag şi buza răsfrântă. 
Nu prezintă urme de decor (i/e: cafeniu; n+p; s). Context: S IV/2000 (UAB, nr. inv. 
8715). 
2. Fragment de vas-borcan decorat între buză şi umărul, pronunţat printr-un prag, cu 
incizii dispuse în „brăduţ”; în zona inferioară urme uşoare de barbotină stropită (i: slip 
căzut de culoare cafenie; e: cenuşiu închis; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 
8779). 
3. Buză de urcior, cu diametrul gâtului foarte îngust (ø = 6,5 cm). Marginea răsfrântă 
puternic la exterior (ø = 13 cm) este decorată cu crestături verticale (i: roşcat; e: slip 
cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8539). 
4. Buză de urcior, cu marginea puternic răsfrântă la exterior, pe care s-au executat 
inicizii scurte verticale (i/e: slip cafeniu-roşcat; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 
8538). 
 
Pl. 7 
 
1. Buză de vas-borcan, uşor înclinată spre exterior, cu marginea crestată oblic. Sub buză 
decor format din incizii dispuse oblic (i: cenuşiu; e: roşcat; n+p; s). Context: S II/2000. 
2. Buză de vas-borcan, cu marginea uşor înclinată spre exterior. Sub buză se păstrează 
fragmentul unei aplicaţii în relief sub formă de potcoavă, alveolată; restul fragmentului 
decorat cu incizii dispuse oblic (i/e: brun; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 
8880). 
3. Vas cu corpul bitronconic, cu buza înaltă şi arcuită spre exterior. Sub buză s-a 
executat un şir de impresiuni triunghiulare. De la buză în jos, până pe corp s-au realizat 
benzi paralele verticale de incizii în haşur (i/e: cafeniu; n+p; f). Context: S II/2000 (UAB, 
nr. inv. 8837). 
4. Gât de amforă ornamentată la partea de jos cu metope de şiruri orizontale realizate 
din împunsături succesive mari (i/e: cărămiziu; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. 
inv. 8851). 
5. Buză de vas, evazată la exterior, cu marginea uşor îngroşată, fără decor (i/e: slip 
cafeniu; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8809). 
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Pl. 8 
 
1. Fragment de cană cu buza oblică, decorată sub margine cu metope, compuse din 
grupe de şiruri realizate în tehnica Furchenstich dispuse pe şase rânduri orizontale 
flancată de câte un şir de crestături verticale (i/e: cărămiziu; n+p; g). Context: S II/2000 
(UAB, nr. inv. 8824). 
2. Fragment din buza oblică a unei ceşti. Sub margine este decorată cu un şir de incizii 
scurte verticale, sub care s-a realizat un decor incizat în „schelet de peşte” (i/e: cafeniu: 
n+p; f). Context: S II/2000. (UAB, nr. inv. 8845). 
3. Buză de vas-borcan uşor evazată, decorată cu două şiruri de alveole dispuse sub 
margine (i/e: slip cărămiziu; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8848). 
4. Pahar cu corpul globular şi buza evazată în formă de pâlnie. Atât pe interiorul buzei, 
cât şi pe umăr un decor similar format dintr-un şir de impresiuni alungite sub care au 
fost realizate patru şiruri de linii umplute în tehnica Furchenstich (i/e: cafeniu; n; f). 
Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8842; 8914). 
5. Buză de urcior (?), cu marginea răsfrântă în unghi la exterior. Atât pe margine, cât şi 
pe gât au fost executate incizii dese dispuse vertical (i/e: cărămiziu; n; f). Context: S 
II/2000 (UAB, nr. inv. 8826). 
6. Buză de castron în formă de pâlnie. Pe marginea exterioară se află un decor format 
din crestături scurte, iar pe interiorul buzei un şir de impresiuni alungite sub care a fost 
realizat un motiv din triunghiuri realizate în tehnica Furchenstich (i/e: cenuşiu; n+p; g). 
Context: S IV/2000 (UAB, nr. inv. 8821). 
7. Buză de vas răsfrântă puternic la exterior, decorată pe marginea exterioară cu un şir 
de crestături scurte, oblice, iar pe interior cu şiruri paralele orizontale sub care s-au 
realizat, în tehnica Furchenstich, triunghiuri cu laturile deschise (i/e: cafeniu; n; s). 
Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8834). 
8. Buză de castron cu marginea evazată în unghi de 450, îngroşată uşor pe ambele părţi. 
La exterior, marginile îngroşate sunt marcate de câte un şir de crestături scurte dispuse 
oblic (i/e: maroniu; n+p; s). Context: S IV/2000 (UAB, nr. inv. 8831). 
9. Buză de amforă, cu deschiderea mare, evazată în unghi de 450 la exterior. Pe muchia 
buzei un decor format din şiruri oblice de împunsături succesive (i/e: maroniu; n+p, s). 
Context: S IV/2000 (UAB, nr. inv. 8714; 8850). 
 
Pl. 9 
 
1. Buză de vas, arcuită la exterior. Pe margine decor format din alveole (in/e: cafeniu; 
n+p; g). Context: S II/2000. 
2. Buză de vas, dreaptă, cu marginea rotunjită. Sub buză un şir de alveole (i/e: maroniu; 
n+p; g). Context: S II/2000. 
3. Buză de vas-borcan, înclinată către exterior. Pe buză un şir de alveole, sub care s-au 
executat incizii dispuse oblic (i/e: cărămiziu-roşcat; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, 
nr. inv. 8699). 
4. Buză de cană, uşor arcuită spre exterior. Sub buză s-au realizat incizii dispuse oblic 
(i/e: cafeniu; n; s). Context: S II/2000. 
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5. Fragment din partea superioară a unui vas de provizii, uşor trasă la exterior. Sub 
margine s-a aplicat o „potcoavă” în relief ornamentată cu alveole. Pe gât incizii dispuse 
oblic (i/e: cafeniu-brun; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8884). 
6. Buză de vas, arcuită la exterior, cu marginea îngroşată sub formă de „pseudo-
manşetă”; pe aceasta un decor din crestături verticale. Sub buză, pe gât, s-a realizat din 
incizii un ornament în „brăduţ” (i/e: slip cărămiziu; n+p; g). Context: S IV/2000 (UAB, 
nr. inv. 8881). 
7. Buză de vas evazată, decorată pe margine cu un şir de crestături verticale (i/cafeniu; 
n+p; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8808). 
8. Buză de castron în formă de pâlnie. Pe marginea exterioară se află un decor format 
din crestături scurte, iar pe interiorul buzei două şiruri de impresiuni alungite sub care a 
fost realizat un motiv din triunghiuri realizate în tehnica Furchenstich (i/e: cărămiziu; 
n+p; g). Context: S IV/2000 (UAB, nr. inv. 8717). 
9. Buză de urcior sau amforă, evazată, fără decor (i/e: cafeniu; n+p; g). Context: S 
II/2000. 
10. Buză de vas, cu marginea uşor teşită la interior (i/cenuşiu-brun; n+p; g). Context: S 
II/2000 (UAB, nr. inv. 8898). 
11. Fragmente din partea superioară a unui castron tronconic, cu buza îngroşată la 
interior sub formă de „manşetă”. La exterior, sub margine, s-a realizat un decor format 
din impresiuni alungite dispuse pe două şiruri orizontale (i/e: slip roşcat-cafeniu; n+p; 
s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8792; 8799; 8818). 
12. Buză de strachină tronconică, cu buza răsfrântă la exterior (i/e: slip cafeniu, în cea 
mai mare parte căzut; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8809). 
13. Fragment din partea de mijloc a unui castron tronconic, decorat sub margine cu 
şiruri orizontale de alveole oblice (i/e: cărămiziu; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. 
inv. 8795). 
 
Pl. 10 
 
1. Fragment de amforă, din gât şi umăr, cu corpul globular, fără urme de decor (i/e: slip 
cafeniu; n+p; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8593). 
2. Fragment de toartă în bandă lată, de urcior. Pe margine era prevăzută cu doi butoni 
discoidali. Marginea era decorată cu crestături orizontale, iar pe mijloc cu incizii 
verticale paralele (i/e: cărămiziu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8541). 
3. Buză de strachină tronconică (i/e: cafeniu; n; s). Context: S II/2000. 
4. Fragment de toartă în panglică, supraînălţată aparţinând unei ceşti. La exterior este 
decorată cu trei linii verticale, paralele, realizate în tehnica Furchenstich (i/e: cenuşiu; n; 
s). Context: S IV/2000. 
5. Fragment de toartă în panglică, supraînălţată aparţinând unei ceşti (i/e: cenuşiu; n; s). 
Context: S IV/2000 (UAB, nr. inv. 8910). 
6. Fragment de buză dreaptă (castron?) (i: cafeniu; e: cenuşiu; n+p; s). Context: S 
II/2000. 
7. Fragment de buză de vas-borcan. Sub buză se află o mică proeminenţă alungită 
orizontal, de sub care porneşte un decor format din incizii oblice (i/e: cărămiziu; n; s). 
Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8791). 
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8. Fragment din partea inferioară a unui castron (?). Spre fundul vasului se termina un 
decor format din linii verticale executat în tehnica Furchenstich (i: cenuşiu; e: cărămiziu; 
n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8785). 
9. Fragmente din partea inferioară a unui castron (?). Spre fundul vasului se termina un 
decor format din linii verticale executat în tehnica Furchenstich (i: cenuşiu închis; e: 
cărămiziu-cafeniu, cu pete cenuşii; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8780). 
 
Pl. 11 
 
1. Fragment de ceaşcă, decorată pe corp cu triunghiuri (?) realizate în tehnica 
Furchenstich (i: slip cafeniu; e: cenuşiu; n; f). Context: S II/2000. 
2. Fragment de vas decorat cu o friză formată din incizii alungite verticale, încadrată de 
linii orizontale realizate în tehnica Furchenstich (i: slip cărămiziu; e: cafeniu; n; f). 
Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8668). 
3. Fragment de ceaşcă, decorată pe corp cu triunghiuri (?) realizate în tehnica 
Furchenstich (i: slip cenuşiu, lustruit; e: cenuşiu; n; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 
8790). 
4. Fragment de vas decorat cu linii oblice realizate în tehnica Furchenstich (i/e: cenuşiu; 
n; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8787). 
5. Fragment de ceaşcă, decorată pe umăr cu linii scurte oblice realizate în tehnica 
Furchenstich, sub care se desfăşoară un decor format din crestături scurte dispuse în 
„schelet de peşte” (i/e: cenuşiu; n; s). Context: S II/2000. 
6. Fund de ceaşcă, pe care se mai păstrează parţial un decor format în tehnica 
Furchenstich (i/e: cenuşiu; n; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8788). 
7. Fragment din partea inferioară a unui vas, decorat cu linii oblice realizate în tehnica 
Furchenstich (i/e: cafeniu; n; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8786). 
8. Fragment din peretele unui vas, decorat cu linii dispuse în „căpriori” realizate în 
tehnica Furchenstich (i/e: cenuşiu; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8682). 
9. Fragment din buza evazată a unui vas, decorată la interior cu linii orizontale executate 
în tehnica Furchenstich, iar pe marginea exterioră cu linii verticale realizate în aceeaşi 
tehnică (i/e: cenuşiu; n; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8789). 
10. Fragment din partea inferioară a unei ceşti, decorată cu triunghiuri în tehnica 
Furchenstich (i/e: cafeniu; n; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8786). 
11. Fragment din umărul unui vas decorat cu metope formate din linii orizontale 
realizate în tehnica Furchenstich (i/e: cafeniu; n+p; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 
8783). 
12. Fragment din umărul unui urcior sau a unei amfore, decorat cu metope de linii 
orizontale executate în tehnica Furchenstich, de sub care pornesc benzi de incizii 
verticale haşurate oblic (i: roşcat; e: cafeniu; n+p; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 
8626). 
13. Fragment dintr-un vas, pe care se păstrează urma bazei unei toarte, sub care s-au 
realizat incizii orizontale; alăturat un decor format din linii verticale executate în tehnica 
Furchenstich (i: slip cafeniu, căzut; e: cărămiziu; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. 
inv. 8784). 
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14. Fragment din umărul unui vas, decorat cu metope de linii orizontale realizate în 
tehnica Furchenstich, sub care se distinge un decor din triunghiuri format din linii 
executate în aceaaşi tehnică, flancate pe exterior de impresiuni oblice (i/e: slip cafeniu; 
n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8782). 
 
Pl. 12 
 
1. Fragment ceramic din jumătatea inferioară a unui vas, decorat cu linii realizate în 
tehnica Furchenstich dispuse orizontal şi vertical; pe o mică porţiune decorul primeşte o 
motivistică unghiulară (i: cenuşiu; e: cafeniu; n+p; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 
8825). 
2. Fragment din partea superioară a unui castron tronconic decorat sub buză cu două 
şiruri de impresiuni (i/e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8827). 
3. Fragment din umărul unui vas decorat cu metope de linii orizontale realizate în 
tehnica Furchenstich, sub care se află linii oblice realizate în aceeaşi tehnică (i/cafeniu; e: 
cenuşiu-cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8832). 
4. Fragment ceramic decorat cu incizii adânci dispuse oblic (i/e: cafeniu; n+p; g). 
Context: S II/2000. 
5. Fragment din umărul unui vas decorat cu metope de triunghiuri cu latura deschisă 
flancate de linii orizontale realizate în tehnica împunsăturilor succesive (i/e: cafeniu; 
n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8836). 
6. Fragment ceramic din partea inferioară a unui vas decorat cu linii formând 
triunghiuri marcate prin impresiuni punctiforme, realizate în tehnica împunsăturilor 
succesive (i/e: cafeniu; n+p; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8844). 
7. Fragment ceramic decorat cu incizii dispuse oblic (i/e: cafeniu; n+p; s). Context: S 
II/2000. 
8. Fragment ceramic din umărul unui vas decorat cu metope formate din linii orizontale 
realizate în tehnica împunsăturilor succesive (i/e: cenuşiu; n+p; s). Context: S II/2000 
(UAB, nr. inv. 8820). 
9. Fragment ceramic din umărul unui vas, decorat cu triunghiuri având latura deschisă, 
realizate în tehnica împunsăturilor succesive, flancate la partea superioară de linii 
orizontale, în aceeaşi tehnică (i/e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 
8828). 
10. Fragment ceramic din umărul unui vas, decorat cu triunghiuri marcate prin 
impresiuni punctiforme, realizate în tehnica împunsăturilor succesive, flancate la partea 
superioară de linii orizontale, în aceeaşi tehnică (i/e: cărămiziu; n+p; g). Context: S 
II/2000 (UAB, nr. inv. 8879). 
11. Fragment de vas decorat pe diametrul maxim cu grupe de linii verticale realizate în 
tehnica Furchenstich, dispuse în „tablă de şah” (i/e: negru; n+p; s). Context: S II/2000 
(UAB, nr. inv. 8835). 
12. Fragment de vas decorat pe diametrul maxim cu triunghiuri având o latură deschisă, 
realizate în tehnica Furchenstich, marcate la partea inferioară de un şir de impresiuni 
alungite, sub care au fost executate linii orizontale (i/e: cărămiziu; n; s). Context: S 
II/2000 (UAB, nr. inv. 8819). 
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13. Fragmente din umărul unui vas de mari dimensiuni decorate cu metope formate din 
linii orizontale realizate în tehnica Furchenstich, flancate la partea superioară de un şir 
de impresiuni (i/e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8829; 8846). 
 
Pl. 13 
 
1. Toartă de vas, fără decor (i/e: slip cărămiziu; n+p; g). Context: S II/2000. 
2. Toartă de cană sau ceaşcă decorată în partea superioară cu linii paralele verticale 
realizate din împunsături succesive (i/e: cenuşiu; n+p; g). Context: S II/2000. 
3. Toartă de vas, fără decor (i/e: slip cărămiziu; n; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 
8909). 
4. Toartă în bandă lată, fără decor (i: cenuşiu; e: cenuşiu-cafeniu; n; s). Context: S 
II/2000 (UAB, nr. inv. 8901). 
5. Fragment din partea superioară a unui castron tronconic, cu buza îngroşată la interior 
sub formă de „manşetă”. La exterior, sub margine, s-a realizat un decor format din 
impresiuni alungite dispuse pe două şiruri orizontale (i/e: cafeniu; n+p; g). Context: S 
II/2000. 
6. Fragment de vas decorat cu împunsături succesive dispuse în „căpriori” (i/e: 
cărămiziu; n+p; s). Context: S II/2000. 
7. Fragment din partea inferioară a unei căni decorată cu linii verticale realizate din 
împunsături succesive (i/e: slip cenuşiu; n, f). Context: S II/2000. 
8. Fragment de vas decorat cu un şir orizontal de impresiuni triunghiulare alungite (i/e: 
cafeniu; n+p; f). Context: S II/2000. 
9. Fragment de vas decorat cu şiruri de împunsături succesive dispuse orizontal şi 
vertical (i: brun; e: cenuşiu; n+p; f). Context: S II/2000. 
10. Fragment din partea superioară a unei străchini, cu marginea îngroşată şi rotunjită la 
interior. Sub buză s-a realizat un şir de impresiuni, sub care s-au executat metope din 
linii orizontale în tehnica Furchenstich (i/e: cenuşiu; n; s). Context: S II/2000. 
11. Fragment de vas decorat cu linii orizontale realizate în tehnica împunsăturilor 
succesive (i/e: cenuşiu; n; s). Context: S II/2000. 
12. Fragment de vas decorat cu linii orizontale realizate în tehnica împunsăturilor 
succesive (i/e: cenuşiu; n; s). Context: S II/2000. 
13. Fragment de vas decorat cu linii dispuse în „căpriori” realizate în tehnica 
împunsăturilor succesive (i/e: cenuşiu; n; s). Context: S II/2000. 
14. Fragment de vas decorat cu linii orizontale realizate în tehnica împunsăturilor 
succesive (i: slip cafeniu; e: cenuşiu; n+p; s). Context: S II/2000. 
15. Fragment de vas decorat cu un şir de linii verticale realizate în tehnica 
împunsăturilor succesive (i/e: cenuşiu; n; s). Context: S II/2000. 
16. Fragment de vas decorat sub buză cu şiruri de impresiuni, sub care s-au executat 
metope din linii orizontale în tehnica Furchenstich (i: cenuşiu; e: cafeniu; n+p; g). 
Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8812). 
17. Fragment de ceaşcă decorată pe umăr cu un şir de impresiuni, sub care s-au executat 
linii în tehnica împunsăturilor succesive dispuse în „căpriori” (i: slip cafeniu, lustruit; e: 
cenuşiu; n; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8803). 
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18. Fragment de vas decorat cu linii în tehnica împunsăturilor succesive dispuse 
orizontal şi vertical (i/e: cafeniu; n+p; g). Context: S II/2000. 
19. Fragment de vas cu buza răsfrântă în unghi, decorat pe umăr cu şiruri de linii 
verticale realizate în tehnica Furchenstich (i: cărămiziu; e: cenuşiu; n+p; s). Context: S 
II/2000. 
20. Fragment de ceaşcă decorată la baza gâtului cu un şir de crestături, sub care s-a 
realizat un decor format din linii în tehnica împunsăturilor succesive dispuse în „zigzag” 
(i/e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8802). 
21. Fragment de vas decorat cu linii late orizontale realizate în tehnica împunsăturilor 
succesive (i: slip căzut; e: cafeniu n; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8895). 
22. Fragment de vas decorat cu un motiv format din triunghiuri cu latura marcată 
încadrat într-un motiv format din linii oblice, toate realizate în tehnica împunsăturilor 
succesive (i/e: cenuşiu-cafeniu; n+p; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8796). 
23. Fragment de vas decorat cu şiruri orizontale de impresiuni realizate cu o unealtă 
având forma pătrată (i/e: brun; n+p; g). Context: S II/2000. 
25. Fragment de vas decorat cu metope formate din linii orizontale executate în tehnica 
împunsăturilor succesive (i: brun; e: cenuşiu; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 
8807). 
24. Fragment de cană din care se păstrează un început de toartă, sub care s-a realizat un 
motiv format din triunghiuri cu vârful în jos executate în tehnica împunsăturilor 
succesive (i/e: slip cafeniu; n+p; f). Context: S II/2000. 
26. Fragment de vas decorat pe umăr cu metope de linii orizontale, sub care s-au realizat 
triunghiuri având laturile marcate cu liniuţe oblice. Întreaga motivistică este executată 
în tehnica împunsăturilor succesive (i/e: cafeniu; n+p; g). Context: S II/2000. 
 
Pl. 14 
 
1. Fragment ceramic decorat cu un triunghi realizat din împunsături succesive (i/e: 
cărămiziu; n; s). Context: S II/2000. 
2. Fragment de vas decorat cu un motiv în „schelet de peşte” realizat din împunsături 
succesive (i: cenuşiu; e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8736). 
3. Fragment de vas decorat cu triunghiuri având laturile marcate, realizate în tehnica 
Furchenstich (i/e: cărămiziu; n; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8866). 
4. Fragment ceramic decorat cu un şir orizontal de impresiuni triunghiulare alungite ce 
flanchează metope de şiruri realizate în tehnica Furchenstich (i/e: cărămiziu; n+p; f). 
Context: S II/2000. 
5. Fragment ceramic decorat cu linii orizontale şi oblice de împunsături succesive (i/e: 
cărămiziu; n+p; g). Context: S II/2000. 
6. Fragment de toartă în panglică (de cană sau ceaşcă), decorată pe margini cu alveole 
iar pe corp cu şiruri verticale realizate în tehnica împunsăturilor succesive (i/e: cenuşiu; 
n+p; g). Context: S II/2000. 
7. Fragment de cană sau ceaşcă, decorat pe umăr cu triunghiuri realizate în tehnica 
Furchenstich (i: negru; e: cenuşiu; n+p; s). Context: S II/2000. 
8. Fragment de cană sau ceaşcă, decorat pe umăr cu triunghiuri realizate în tehnica 
Furchenstich (i/e: cafeniu; n; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8740). 
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9. Buză de vas, uşor înclinată spre exterior, decorată sub margine cu şiruri orizontale de 
incizii dispuse în metope (i/e: cafeniu; n; s). Context: S II/2000.  
10. Fragment din umărul unui vas, decorat cu metope formate din şapte şiruri 
orizontale de împunsături succesive, flancate de împunsături în aceeaşi tehnică, dispuse 
oblic (i/e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8734). 
11. Fragment de cană sau ceaşcă, decorat pe umăr cu linii realizate în tehnica 
Furchenstich (i/e: cafeniu; n; s). Context: S II/2000. 
12. Fragment din fundul unei căni, decorată cu triunghiuri având o latură deschisă 
compuse din linii realizate în tehnica Furchenstich (i: cărămiziu; e: cenuşiu; n+p; s). 
Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8707). 
13. Fragment din corpul unei căni (?) decorată pe diametrul maxim cu linii dispuse în 
zigzag, executate în tehnica Furchenstich (n+p; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 
8738). 
14. Fragment din peretele unui vas, decorat cu un motiv în „schelet de peşte” executat 
din împunsături succesive în canal (i: cafeniu; e: negru; n+p; s). Context: S II/2000 
(UAB, nr. inv. 8730). 
15. Fragment din umărul unui vas, bogat decorat cu metope de linii orizontale realizate 
în tehnica împunsăturilor succesive, flancate de câte un şir orizontal de impresiuni 
alungite şi dese. Deasupra acestui decor se observă două şiruri de impresiuni de formă 
triunghiulară (i/e: cărămiziu; n+p; g). Context: S II/2000. 
16. Fragment ceramic decorat cu linii orizontale de împunsături succesive (i/e: cafeniu; 
n; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8867). 
17. Fragment ceramic decorat cu linii de împunsături succesive dispuse în „schelet de 
peşte” (i/e: cafeniu; n; f). Context: S II/2000. 
18. Fragment ceramic decorat cu triunghiuri formate din linii de împunsături succesive 
(i/e: cărămiziu; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8871). 
19. Fragment ceramic decorat cu metope de linii orizontale realizate din împunsături 
succesive (i/e: cenuşiu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8728). 
20. Fragment ceramic decorat cu metope de linii orizontale realizate din împunsături 
succesive în canal lat (i: cafeniu; e: cenuşiu; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 
8857). 
21. Fragment ceramic decorat cu linii orizontale de împunsături succesive (i/e: cafeniu; 
n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8712). 
22. Fragment ceramic decorat cu linii orizontale de împunsături succesive (i/e: maroniu; 
n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8868). 
23. Fragment de vas decorat pe diametrul maxim cu linii dispuse în zigzag, executate în 
tehnica Furchenstich (i/e: cenuşiu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8853). 
24. Fragment din buza unui vas, răsfrântă spre exterior. Pe interiorul buzei au fost 
realizate triunghiuri din linii realizate în tehnica Furchenstich, iar pe exterior, sub 
margine, linii verticale, în aceeaşi tehnică (i/e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, 
nr. inv. 8706). 
25. Fragment ceramic din corpul unui vas, decorat cu linii verticale în tehnica 
împunsăturilor succesive (i: roşcat; e: cenuşiu; n+p; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 
8708). 
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26. Fragment din corpul unei căni sau ceşti decorată pe diametrul maxim cu linii oblice 
în tehnica Furchenstich, care formează triunghiuri (i/e: cărămiziu; n; s). Context: S 
II/2000 (UAB, nr. inv. 8855). 
27. Fragment din corpul unui vas decorat cu linii oblice în tehnica Furchenstich, care 
formează triunghiuri (i: cărămiziu; e: cenuşiu; n+p; g). Context: S II/2000  
28. Fragment de vas decorat cu linii dispuse în zigzag, executate în tehnica Furchenstich 
(i/e: roşcat; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8860). 
29. Fragment din gâtul unei amfore sau urcior, decorat cu linii orizontale realizate în 
tehnica împunsăturilor succesive (i/cafeniu; e: cenuşiu; n+p; s). Context: S II/2000 
(UAB, nr. inv. 8716). 
30. Fragment de vas decorat cu triunghiuri având latura marcată, realizate în tehnica 
Furchenstich (i/e: maroniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8729). 
31. Fragment din corpul unui vas decorat cu linii oblice în tehnica Furchenstich, care 
formează triunghiuri (i/e: cărămiziu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8727). 
 
Pl. 15 
 
1. Buză de vas, dreaptă, decorată sub margine cu şiruri orizontale de impresiuni (i/e: 
cafeniu; n; f). Context: S II/2000. 
2. Buză de strachină, evazată larg în unghi de 450. Sub margine au fost realizate şiruri 
orizontale realizate în tehnica Furchenstich (i/e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 
(UAB, nr. inv. 8861). 
3. Buză de vas, evazată în unghi de 450, decorată atât la interior, cât şi la exterior cu şiruri 
orizontale executate în tehnica Furchenstich (i: cenuşiu; e: maroniu; n+p; s). Context: S 
II/2000. 
4. Buză de castron în formă de pâlnie. Pe marginea exterioară se află un decor format 
dintr-un şir de impresiuni alungite, iar pe interiorul buzei un şir de impresiuni alungite 
sub care a fost realizat un motiv din triunghiuri cu latura marcată, în tehnica 
Furchenstich (i/e: cenuşiu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8732). 
5. Buză de vas, evazată, decorată pe interior cu şiruri orizontale de impresiuni (i/e: 
cafeniu; n; s). Context: S II/2000. 
6. Buză de amforă sau urcior, cu marginea arcuită spre exterior. Pe marginea buzei un 
decor din alveole (i /e: cărămiziu; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8719). 
7. Buză de amforă sau urcior, evazată în unghi de 450 (i/e: cărămiziu; n+p; g). Context: S 
II/2000 (UAB, nr. inv. 8726). 
8. Buză de vas, evazată, decorată pe margine cu alveole (i/e: cărămiziu; n+p; g). Context: 
S II/2000. 
9. Buză de vas de provizii, evazată. Pe margine un decor format din alveole, sub care s-
au realizat incizii dispuse oblic (i/e: cărămiziu; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 
8711). 
10. Buză de vas, arcuită la exterior în unghi de 450, pe marginea căreia s-a realizat un şir 
de crestături dispuse oblic (i: cărămiziu; e: cenuşiu; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, 
nr. inv. 8705). 
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11. Buză de vas de provizii, dreaptă, prevăzută pe margine cu o proeminenţă organică, 
decorată cu un şir de alveole alungite. De la buză în jos se observă incizii dispuse oblic (i: 
cărămiziu; e: cenuşiu; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8710). 
12. Fragment din partea de mijloc a unui vas-borcan, decorat cu incizii dispuse oblic 
(i/e: cărămiziu; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8864). 
13. Fragment ceramic decorat cu incizii dispuse în „brăduţ” (i/e: cafeniu; n+p; s). 
Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8863). 
14. Fragment de vas decorat cu o bandă de incizii haşurată oblic (i/e: cafeniu; n+p; g). 
Context: S II/2000. 
15. Fragment de vas decorat cu metope de şiruri de împunsături succesive dispuse 
orizontal (i: roşcat; e: negru; suprafaţa lustruită; n; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 
8741). 
16. Fragment ceramic decorat cu incizii dispuse în „brăduţ” (i/e: roşcat; n+p; g). 
Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8873). 
17. Fragment de vas decorat cu un şir de impresiuni dispus orizontal (i/e: cărămiziu; e: 
cenuşiu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8733). 
18. Fragment de vas decorat cu un şir de impresiuni dispus orizontal (i: slip maroniu, 
căzut; e: cenuşiu; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8725). 
19. Fragment de vas, decorat cu un motiv izolat de incizii adânci dispuse în „schelet de 
peşte” (i/e: cărămiziu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8852). 
20. Fragment din peretele unui vas, decorat cu incizii scurte dispuse în „schelet de peşte” 
(i: cafeniu; e: cenuşiu; n; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8721). 
21. Fragment de vas decorat cu incizii dispuse în „schelet de peşte” (i/e: cafeniu; n+p; g). 
Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8865). 
 
Pl. 16 
 
1. Fragment de toartă în bandă lată (i/e: cărămiziu; n+p; g). Context: S II/2000. 
2. Fragment din partea superioară a unui urcior, din buza căruia porneşte o toartă 
decorată cu şiruri de linii verticale executate în tehnica împunsăturilor succesive (i/e: 
maroniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8715). 
3. Fragment de toartă decorată spre margini cu un şir de impresiuni trunghiulare 
alungite, între care au fost incizate două linii late, orizontale (i/e: cafeniu; n+p; g). 
Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8896). 
4. Fragment de toartă de cană ori ceaşcă decorată cu metope de incizii verticale (i/e: 
cafeniu; n; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8877). 
5. Fragment de toartă în bandă lată decorată cu triunghiuri realizate în tehnica 
împunsăturilor succesive dispuse cu vârful în sus. De sub toartă porneşte o prelungire în 
relief pe care se pot observa crestături care continuă şi pe marginea torţii (i/e: roşcat-
cărămăziu; n+p; g). Context: S II/2000.  
6. Fragment de toartă de vas, fără decor (i/e: cafeniu-roşcat; n+p; s). Context: S II/2000 
(UAB, nr. inv. 8908). 
7. Fragment de toartă de cană decorată cu linii verticale realizate în tehnica 
împunsăturilor succesive (i/e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8905). 
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8. Fragment din partea inferioară a unei toarte în bandă lată decorată cu şiruri verticale 
de alveole şi linii în tehnica Furchenstich (i/e: cărămiziu; n+p; g). Context: S II/2000 
(UAB, nr. inv. 8902). 
9. Fragment de toartă în bandă lată decorată cu linii verticale realizate în tehnica 
împunsăturilor succesive (i/e: cărămiziu; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 
8894). 
10. Fragment de vas decorat sub toarta în bandă lată cu linii verticale realizate în tehnica 
împunsăturilor succesive (i/e: cărămiziu; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 
8897). 
11. Toartă de amforă (i/e: slip cărămiziu; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 
8900). 
12. Toartă de amforă (i/e: roşcat; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8906). 
 
Pl. 17 
 
1. Fragment din partea superioară a amfore decorată sub buză şi pe umăr cu şiruri de 
linii orizontale executate în tehnica împunsăturilor succesive (i/e: cafeniu; n+p; s). 
Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8849). 
2. Fragment din partea superioară a unei amfore decorată sub buză cu şiruri de linii 
orizontale executate în tehnica împunsăturilor succesive (i: cărămiziu; e: cenuşiu; n+p; 
g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8713). 
3. Fragment de ceaşcă decorată cu metope de trei linii orizontale flancate de linii dispuse 
vertical executate în tehnica împunsăturilor succesive (i/e: cenuşiu; n+p, s). Context: S 
II/2000 (UAB, nr. inv. 8709). 
4. Fragment de vas decorat cu un şir de impresiuni de formă dreptunghiulară (i/e: 
cărămiziu; n; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8737). 
5. Fragment de vas decorat cu incizii întretăiate dispuse oblic (i: cafeniu; e: cărămiziu; 
n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8724). 
6. Aplicaţie desprinsă de pe corpul unui vas, de formă alungită, rotunjită la partea 
superioară, decorată pe margini cu crestături dispuse radial (i: negru; e: roşcat; n; s). 
Context: S II/2000. 
7. Toartă de vas, cu secţiunea lenticulară (i/e: cărămiziu; n+p; g). Context: S II/2000 
(UAB, nr. inv. 8830). 
8. „Aplicaţie” în relief, trasă organic din pasta vasului, de formă circulară, decorată pe 
margini cu crestături dispuse radial; la partea inferioară crestăturile sunt înlocuite cu 
două linii orizontale executate în tehnica împunsăturilor succesive. De jur-împrejur se 
distinge un alt rând de crestături similare (i/e: cafeniu-cărămiziu; n+p; s). Context: S 
II/2000. 
9. Aplicaţie plastică sub forma unui disc, cu diametrul de 3,1 cm, decorată pe margini cu 
crestături dispuse radial (i/e: negru+roşcat; n; s). Context: S II/2000. 
10. Toartă de urcior, mai lată la partea superioară. Pe margini este ornamentată cu un şir 
de crestăruri, iar în interior a fost realizat din linii în tehnica Furchenstich un motiv 
trapezoidal, care închide în mijloc un spaţiu cruţat de aceeaşi formă (i/e: cafeniu; n+p; 
f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8913). 
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11. Aplicaţie plastică de formă alungită decorată pe o margine cu incizii oblice (i/e: 
cărămiziu; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8859). 
12. Fragment de vas, decorat pe umăr cu impresiuni adânci de formă aproximativ 
eliptică, dispuse oblic şi suprapuse (i/e: maroniu; n; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 
8840). 
13. Fragment ceramic decorat cu incizii dispuse în „brăduţ” (i/e: roşcat; n+p; g). 
Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8743). 
14. Fragment de cană decorată cu incizii verticale (i/e: cenuşu; n; f). Context: S II/2000 
(UAB, nr. inv. 8735). 
15. Fragmente de vas decorat pe gât cu un şir de impresiuni alungite, sub care s-au 
realizat metope de linii orizontale executate în tehnica împunsăturilor succesive (i/e: 
cărămiziu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8822; 8833; 8839). 
16. Fragment de ceaşcă decorată spre fund cu triunghiuri având o latură deschisă 
executate în tehnica împunsăturilor succesive (i/e: cafeniu; n; s). Context: S II/2000 
(UAB, nr. inv. 8838). 
 
Pl. 18 
 
1. Buză de vas evazată, decorată pe margine cu un şir de impresiuni (i/e: cafeniu; n+p; s). 
Context: S II/2000. 
2. Buză de vas evazată, decorată pe margine cu un şir de impresiuni, sub care s-au 
realizat incizii dispuse oblic (i/e: cafeniu-roşcat; n+p; g). Context: S II/2000. 
3. Buză de vas evazată, decorată pe marginea exterioară cu un şir de impresiuni (i/e: 
cărămiziu; n+p; g). Context: S II/2000. 
4. Buză de vas uşor evazată, decorată pe margine cu mici cresături oblice, sub care s-au 
realizat incizii oblice (i/e: cenuşiu-cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000. 
5. Buză de vas uşor evauată, decorată pe gât cu incizii oblice (i/e: cărămiziu-brun; n+p; 
s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8888). 
6. Buză de vas dreaptă, cu marginea rotunjită (i/e: brun-roşcat; n+p; g). Context: S 
II/2000. 
7. Fragment de cană, cu buza oblică decorată cu un şir de împunsături succesive; pe 
umăr s-au realizat două şiruri de impresiuni (i/e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000. 
8. Fragment de cană, cu buza oblică decorată pe margine cu crestături oblice, iar pe gât 
cu linii orizontale realizate în tehnica împunsăturilor succesive (i: cafeniu; e: cărămiziu; 
n+p; g). Context: S II/2000. 
9. Fragment de vas decorat cu incizii scurte oblice marcate pe una dintre laturile unui 
motiv unghiular (i/e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8854). 
10. Fragment de vas decorat cu incizii dispuse oblic (i/e: cărămiziu; n+p; g). Context: S 
II/2000. 
11. Buză de strachină tronconică, cu marginea îngroşată la interior (i/e: slip cafeniu; 
n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8810). 
12. Fragment din peretele unui vas decorat în zona umărului cu un şir orizontal de 
impresiuni (i/e: cafeniu; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8798). 
13. Fragment din gâtul unui urcior sau amforă decorat pe umăr cu incizii dese oblice (i: 
cafeniu; e: cenuşiu-cărămiziu; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8793). 



Cristian Ioan Popa 

 244

14. Fragment ceramic decorat cu incizii oblice (i/e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 
(UAB, nr. inv. 8718). 
15. Fragment de vas decorat cu o bandă verticală umplută cu incizii haşurate în reţea 
(i/e: cafeniu; n+p; g). Context: S II/2000. 
16. Fragment din partea inferioară a unei ceşti, decorată pe corp cu triunghiuri dispuse 
cu vârful în jos, formate din împunsături succesive (i/cenuşiu; e: roşcat; n+p; s). 
Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8885). 
17. Buză de vas, cu marginea teşită la interior, decorată pe gât cu incizii dispuse în 
„căpriori” (i/e: cărămiziu; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8889). 
 
Pl. 19 
 
1. Fragment din buza unui vas de provizii, ornamentată pe margine cu un şir de alveole. 
Pe gât a fost realizat un decor format din incizii dispuse în triunghiuri îngropate (i/e: 
roşcat; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8777). 
2. Fragment din peretele unui vas-borcan, decorat între buză şi umăr cu incizii oblice, 
probabil dispuse în triunghiuri îngropate (i/e: slip cărămiziu; n+p; s). Context: S II/2000 
(UAB, nr. inv. 8778). 
3. Fragment din peretele unui vas-borcan decorat cu incizii oblice întrerupte de linii 
verticale (i: slip cărămiziu; e: cărămiziu; n+p; s). Context: S II/2000. 
4. Fragment din peretele unui vas-borcan decorat cu incizii dispuse în triunghiuri 
îngropate (i: slip cărămiziu; e: cărămiziu; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 
8776). 
5. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu benzi de incizii 
verticale haşurate oblic (i: cenuşiu; e: cafeniu; n+p; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 
8648). 
6. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă de incizii 
verticale haşurată în reţea (i: cafeniu; e: cărămiziu; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. 
inv. 8671). 
7. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă de incizii 
verticale haşurată oblic (i: brun; e: cafeniu + negru; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. 
inv. 8629). 
8. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă de incizii 
verticale haşurată oblic (i: cafeniu; e: cărămiziu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. 
inv. 8552). 
9. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu benzi unghiulare de 
incizii haşurate oblic şi în reţea (i: cafeniu-cenuşiu; e: cărămiziu; n+p; g). Context: S 
II/2000 (UAB, nr. inv. 8553). 
10. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă de incizii 
verticale umplută cu linii dispuse în „brăduţ” (i: cenuşiu; e: cărămiziu; n+p; s). Context: 
S II/2000 (UAB, nr. inv. 8536; 8691). 
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Pl. 20 
 
 
1. Fragment din gâtul şi umărul unei amfore sau al unui urcior decorat cu benzi de 
incizii verticale haşurate în reţea, ce pornesc de sub o bandă orizontală realizată similar 
(i/e: slip cafeniu; n+p; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8544). 
2. Fragment din umărul unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă de incizii 
verticale haşurată oblic, ce porneşte de sub o bandă orizontală haşurată în reţea (i: slip 
roşcat; e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8690). 
3. Fragment din umărul unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă de incizii 
verticale umplută cu linii dispuse în „brăduţ”, ce porneşte dintr-o bandă orizontală 
haşurată oblic (i: brun-roşcat; e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 
8565). 
4. Fragment din umărul unei amfore sau al unui urcior decorat cu benzi de incizii 
verticale haşurate oblic, ce pornesc dintr-o bandă orizontală haşurată în reţea (i/e: 
cenuşiu; n; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8616). 
5. Fragment din umărul unei amfore sau al unui urcior decorat cu benzi de incizii 
verticale haşurate oblic, ce pornesc dintr-o bandă orizontală haşurată oblic (?) (i: slip 
roşcat; e: cafeniu; n; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8673). 
6. Fragment din umărul unei amfore sau al unui urcior decorat cu benzi de incizii 
verticale haşurate oblic, ce pornesc dintr-o bandă (?) orizontală (i: cafeniu; e: cenuşiu; 
n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8609). 
7. Fragment din umărul unui urcior decorat cu benzi de incizii verticale haşurate oblic; 
la partea superioară se observă o îngroşare ce sugerează baza torţii (i: cenuşiu; e: cafeniu, 
lustruit; n; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8636). 
8. Fragment din umărul unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă de incizii 
verticale haşurată oblic, ce pornesc dintr-o bandă orizontală haşurată în reţea (i: slip 
brun; e: cafeniu; n+p; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8564). 
 
Pl. 21 
 
1. Fragment din umărul unei amfore sau al unui urcior decorat cu benzi de incizii 
verticale haşurate oblic, ce pornesc dintr-o bandă orizontală haşurată în mod similar (i: 
roşcat; e: cafeniu; n +p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8604). 
2. Fragment din gâtul şi umărul unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă 
orizontală haşurată în reţea (i/e: brun; n; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8568). 
3. Fragment din gâtul şi umărul unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă 
orizontală haşurată în reţea (i/e: cafeniu; n; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8635). 
4. Fragment din umărul unei amfore sau al unui urcior decorat cu benzi de incizii 
verticale haşurate oblic, ce pornesc dintr-o bandă orizontală haşurată în reţea (i: slip 
brun; e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8592). 
5. Fragment din gâtul şi umărul unei amfore sau al unui urcior decorat cu benzi de 
incizii verticale haşurate în reţea, ce pornesc dintr-o bandă orizontală haşurată în mod 
similar (i/e: cărămiziu; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8612). 
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6. Fragment din umărul unei amfore sau al unui urcior decorat cu benzi de incizii 
verticale haşurate în reţea, ce pornesc dintr-o bandă orizontală haşurată vertical (i: 
cenuşiu; e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8575). 
7. Fragment din umărul unei amfore sau al unui urcior decorat cu benzi de incizii 
verticale haşurate oblic, ce pornesc dintr-o pseudo-bandă orizontală haşurată în mod 
similar (i/e: cafeniu; n+p; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8580). 
 
Pl. 22 
 
1. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu benzi unghiulare 
haşurate cu incizii oblice (i/e: cărămiziu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 
8623). 
2. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă unghiulară 
haşurată cu incizii oblice (i: cafeniu; e: cenuşiu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. 
inv. 8607). 
3. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu benzi unghiulare 
haşurate cu incizii verticale (i: slip cafeniu; e: cărămiziu; n+p; s). Context: S II/2000 
(UAB, nr. inv. 8601). 
4. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu benzi unghiulare 
haşurate cu incizii oblice (i/e: cărămiziu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 
8595). 
5. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă unghiulară 
haşurată cu incizii oblice (i: cafeniu; e: cărămiziu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. 
inv. 8569). 
6. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu benzi unghiulare 
haşurate cu incizii verticale (i: cafeniu; e: cărămiziu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, 
nr. inv. 8701). 
 
Pl. 23 
 
1. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu benzi verticale 
haşurate cu incizii oblice (i/e: cafeniu; n; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8650). 
2. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă unghiulară 
haşurată cu incizii oblice (i/e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8591). 
3. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă unghiulară 
haşurată cu incizii oblice (i: cafeniu; e: cenuşiu; n+p + mică; g). Context: S II/2000. 
4. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu benzi unghiulare 
haşurate cu incizii oblice (i/e: cafeniu; n; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8659). 
5. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă unghiulară 
haşurată cu incizii oblice (i/e: slip roşcat; n; f). Context: S II/2000. 
6. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă unghiulară 
haşurată cu incizii oblice (i: slip brun; e: cărămiziu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. 
inv. 8535). 
7. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu benzi unghiulare 
haşurate cu incizii oblice (i/e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8549). 
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8. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă unghiulară 
haşurată cu incizii oblice (i/e: cafeniu; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8684). 
9. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu benzi unghiulare 
haşurate cu incizii oblice (i: cafeniu; e: cenuşiu; n; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 
8555). 
10. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu benzi unghiulare 
haşurate cu incizii oblice (i: slip roşcat; e: cenuşiu; n; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. 
inv. 8583). 
11. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu benzi unghiulare 
haşurate cu incizii oblice (i: slip brun; e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. 
inv. 8561). 
12. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu benzi unghiulare 
haşurate cu incizii oblice (i: slip roşcat; e: cafeniu; n; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 
8563). 
 
Pl. 24 
 
1. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată cu incizii oblice (i; slip cafeniu; e: cenuşiu-cafeniu; n; s). Context: S II/2000 
(UAB, nr. inv. 8586). 
2. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată cu incizii oblice (i/e: cenuşiu; n+p; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8602). 
3. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurate cu incizii oblice (i/e: slip cafeniu; n; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8642). 
4. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată cu incizii oblice (i/e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8634). 
5. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă unghiulară 
haşurată în reţea (i/e: cărămiziu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8637). 
6. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată cu incizii oblice (i: cenuşiu; e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. 
inv. 8667). 
7. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată cu incizii oblice (i: slip roşcat; e: cenuşiu; n; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. 
inv. 8570). 
8. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o pseudo-bandă 
haşurată cu incizii în reţea (i: slip cafeniu; e: cafeniu-cenuşiu; n+p; f). Context: S II/2000 
(UAB, nr. inv. 8530). 
9. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată cu incizii oblice (i/e: cafeniu; n+p; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8675). 
10. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată în reţea (i/e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8624). 
11. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o incizie dintr-o 
bandă verticală (i/e: cafeniu; n; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8537). 
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12. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată cu incizii oblice (i: cafeniu; e: cărămiziu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. 
inv. 8603). 
 
Pl. 25 
 
1. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată cu incizii în reţea (i: cafeniu; e: cenuşiu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. 
inv. 8550). 
2. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată cu incizii în reţea (i: cărămiziu; e: cafeniu; n; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. 
inv. 8586). 
3. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată cu incizii în reţea (i/e: cafeniu; n; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8571). 
4. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată cu incizii în reţea (i/e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8662). 
5. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată cu incizii în reţea (i/e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8564). 
6. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată cu incizii în reţea (i: cafeniu; e: cărămiziu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. 
inv. 8558). 
7. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată cu incizii în reţea (i: brun; e: cenuşiu; n+p; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 
8693). 
8. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată cu incizii în reţea (i: slip cafeniu; e: cărămiziu; n; f). Context: S II/2000 (UAB, 
nr. inv. 8613). 
9. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată cu incizii în reţea (i: slip cafeniu; e: cafeniu-cenuşiu; n; s). Context: S II/2000 
(UAB, nr. inv. 8580). 
10. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată cu incizii în reţea (i/e: cărămiziu; n; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8622). 
11. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală haşurată 
cu incizii în reţea (i: cenuşiu; e: brun; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8608). 
12. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu benzi verticale 
haşurate cu incizii în reţea (i/e: cenuşiu-cafeniu; n+p+mâl; s). Context: S II/2000 (UAB, 
nr. inv. 8585). 
13. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată cu incizii în reţea (i/e: roşcat; n+p; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8632). 
 
Pl. 26 
 
1. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată cu incizii oblice, formând metope goale alternând cu cele umplute cu incizii în 
reţea (i/e: cenuşiu; n; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8660). 
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2. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată cu incizii în reţea (i/e: cafeniu; n; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8579). 
3. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată cu incizii în reţea (i: cafeniu; e: cenuşiu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. 
inv. 8676). 
4. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată cu incizii în reţea (i: slip cafeniu; e: cafeniu; n+p; f). Context: S II/2000 (UAB, 
nr. inv. 8600). 
5. Fragment ceramic decorat cu incizii întretăiate în unghi drept (i/e: cafeniu; n; s). 
Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8547). 
6. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată cu incizii în reţea (i/e: cafeniu; n+p; f). Context: S II/2000. 
7. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu benzi de incizii 
verticale haşurate oblic în interior (i/e: cărămiziu; n+p; g). Context: S I/2000 (UAB, nr. 
inv. 8656). 
8. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu benzi verticale 
haşurate cu incizii în reţea (i: slip roşcat; e: cenuşiu lustruit; n; f). Context: S II/2000. 
9. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu benzi verticale 
haşurate cu incizii în reţea (i: slip cenuşiu-cafeniu; e: cenuşiu-brun; n+p; s). Context: S 
II/2000 (UAB, nr. inv. 8531). 
10. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu benzi verticale 
haşurate cu incizii în reţea (i: slip roşcat; e: cenuşiu lustruit; n; f). Context: S II/2000 
(UAB, nr. inv. 8532). 
11. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată cu incizii în reţea (i/e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8619). 
12. Fragment ceramic dintr-un vas-borcan decorat cu incizii oblice (i/e: cărămiziu; n+p; 
s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8639). 
13. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu benzi verticale 
haşurate cu incizii în reţea (i/e: cafeniu; n; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8540). 
14. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu benzi verticale 
haşurate cu incizii în reţea şi verticale (i: cenuşiu; e: roşcat; n; f). Context: S II/2000 
(UAB, nr. inv. 8596). 
 
Pl. 27 
 
1. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată cu incizii în reţea (i/e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8689). 
2. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată cu incizii în reţea (i: cafeniu; e: cenuşiu; n; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 
8630). 
3. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată cu incizii în reţea (i/e: cafeniu; n; f). Context: S II/2000. 
4. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată cu incizii în reţea (i: cărămiziu; e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. 
inv. 8557). 
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5. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată cu incizii în reţea (i/e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8587). 
6. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată cu incizii în reţea (i: roşcat; e: cenuşiu; n; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 
8683). 
7. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată cu incizii în reţea (i: slip brun; e: cafeniu; n; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. 
inv. 8657). 
8. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată cu incizii oblice (i: slip brun; e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. 
inv. 8527). 
9. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată cu incizii dispuse în „căpriori” (i/e: slip cărămiziu; n+p; g). Context: S II/2000 
(UAB, nr. inv. 8546). 
10. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată cu incizii oblice (i: slip cafeniu; e: cenuşiu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. 
inv. 8638). 
11. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată cu incizii oblice (i: roşcat; e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 
8640). 
12. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată cu incizii în reţea (i: slip brun; e: roşcat; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. 
inv. 8578). 
 
Pl. 28 
 
1. Fragment din peretele unui urcior sau al unei amfore decorat cu o bandă orizontală 
de incizii realizate în „schelet de peşte”, sub care s-au realizat benzi de incizii verticale 
haşurate oblic (i: cenuşiu; e: slip cafeniu; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 
8618). 
2. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu benzi verticale 
haşurate prin incizii oblice (i/e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8678). 
3. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată în reţea (i/e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8697). 
4. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată în reţea (i: slip cărămiziu; e: cenuşiu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 
8688). 
5. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată în reţea (i/e: cafeniu; n; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8643). 
6. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu incizii dispuse în 
reţea, probabil în interiorul unei benzi (i/e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, 
nr. inv. 8649). 
7. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată cu incizii oblice (i/e: cafeniu, netezit; n; f). Context: S II/2000. 
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8. Fragment de vas-borcan, decorat deasupra umărului cu incizii dispuse sub formă de 
triunghiuri îngropate, iar de la umăr în jos cu barbotină fină, stropită (i: cafeniu; e: 
roşcat; n; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8641). 
9. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată în reţea (i/e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000. 
10. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată în reţea (i/e: cărămiziu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8562). 
11. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o benzi unghiulare 
haşurate vertical ce se unesc într-o bandă verticală haşurată în reţea (i/e: cafeniu; n+p; f). 
Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8695). 
12. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu benzi unghiulare 
haşurate vertical ce se unesc într-o bandă verticală haşurată în reţea (i/e: cafeniu; n+p; f). 
Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8647). 
13. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată în reţea (i: brun; e: cafeniu; n; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8526). 
14. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată în reţea (i/e: cenuşiu; n; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8687). 
15. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată oblic (i/e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8615). 
16. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată în reţea (i: cenuşiu; e: cafeniu; n; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8574). 
17. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu benzi verticale 
incizate în interior sub formă de „schelet de peşte” (i: cenuşiu; e: cafeniu; n; f). Context: 
S II/2000 (UAB, nr. inv. 8628). 
18. Fragment din peretele unei amfore sau al unui urcior decorat cu o bandă verticală 
haşurată oblic (i/e: cărămiziu; n+p; s). Context: S II/2000. 
 
Pl. 29 
 
1. Fragment de vas decorat pe corp cu incizii dispuse oblic (i: cărămiziu; e: cafeniu; n+p; 
g). Context: S II/2000. 
2. Fragment de vas decorat cu incizii dispuse oblic (i: brun; e: cafeniu; n+p; g). Context: 
S II/2000. 
3. Fragment de vas decorat cu incizii dispuse oblic (i: brun; e: cafeniu; n+p; g). Context: 
S II/2000. 
4. Fragment de vas decorat pe corp cu o bandă verticală umplută cu incizii dispuse în 
haşur (i/e: cafeniu; n+p; g). Context: S II/2000. 
5. Fragment de vas (urcior?) din zona de prindere a torţii. Sub toartă s-a realizat un 
decor format din benzi incizate (i: cenuşiu; e: cărămiziu; n+p; g). Context: S II/2000 
(UAB, nr. inv. 8883). 
6. Fragment de vas decorat cu incizii în haşur (i/brun; e: cafeniu; n+p; g). Context: S 
II/2000 (UAB, nr. inv. 8813). 
7. Fragment ceramic decorat cu alveole dispuse pe un şir în „schelet de peşte” (i/e: 
cafeniu; n; f). Context: S II/2000. 
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8. Fragment ceramic decorat cu incizii dispuse oblic (i/e: cafeniu; n+p; g). Context: S 
II/2000. 
9. Fragment ceramic decorat cu incizii dispuse oblic (i/e: cărămiziu; n+p; g). Context: S 
II/2000. 
10. Fragment ceramic decorat cu incizii dispuse orizontal şi oblic (i/e: cafeniu; n+p; g). 
Context: S II/2000. 
11. Fragment ceramic decorat cu incizii dispuse în bandă (?) haşurată oblic (i/e: cafeniu; 
n+p; g). Context: S II/2000. 
12. Fragment de urcior sau amforă, decorat pe gât cu incizii dispuse orizontal sub formă 
de „schelet de peşte” (i/e: cafeniu; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8814). 
13. Fragment ceramic decorat pe corp cu incizii scurte întretăiate ce formau un motiv 
unghiular (i: cenuşiu; e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000. 
14. Fragment ceramic decorat cu incizii dispuse oblic (i/e: cărămiziu; n+p; g). Context: S 
II/2000 (UAB, nr. inv. 8882). 
15. Fragment ceramic decorat cu incizii întretăiate, dispuse oblic (i: brun, corodat; e/slip 
brun; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8525). 
16. Fragment ceramic decorat cu incizii dispuse oblic (i: roşcat; e: cenuşiu; n+p; g). 
Context: S II/2000. 
17. Fragment de amforă sau urcior decorat pe corp cu o bandă umplută cu incizii 
dispuse în „căpriori” (i/e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8698). 
18. Fragment de vas (amforă sau urcior) decorat pe gât cu grupe de incizii orizontale (i: 
slip brun-roşcat; e: cărămiziu; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8887). 
19. Fragment ceramic decorat cu incizii dispuse vertical (i/e: cărămiziu; n+p; g). 
Context: S II/2000. 
 
Pl. 30 
 
1. Fragment din buza unui vas-borcan decorat sub buză cu o „potcoavă”; pe potcoavă şi 
pe buză impresiuni. Restul suprafeţei este acoperit cu incizii oblice paralele (i/e: brun; 
n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8758). 
2. Fragment din buza unui vas-borcan, cu marginea îngroşată sub formă de „manşetă”, 
pe care s-a realizat un decor format din crestături verticale, dese. Sub „manşetă” au fost 
realizate incizii oblice, paralele (i/e: roşcat; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 
8773). 
3. Fragment din buza unui vas-borcan, cu marginea îngroşată sub formă de „manşetă”, 
pe care s-a realizat un decor format din crestături verticale. Sub „manşetă” au fost 
realizate incizii oblice dispuse în „triunghiuri îngropate” (i: roşcat; e: cenuşiu; n+p; s). 
Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8875). 
4. Fragment din buza unei străchini, cu marginea înclinată spre exterior. Pe umăr s-a 
realizat un decor din impresiuni în „schelet de peşte”, sub care se disting incizii oblice 
paralele (i/e: roşcat; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8770). 
5. Buză de strachină calotiformă, cu cantul drept, decorată sub margine cu două rânduri 
orizontale de impresiuni (i/e: brun; n; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8772). 
6. Buză de vas, cu marginea răsfrântă la exterior, sub care s-au realizat două rânduri 
orizontale de impresiuni (i/e: cafeniu; n; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8774). 
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7. Fragment dintr-o strachină tronconică decorată sub buză cu un şir de impresiuni 
alungite, verticale (i/e: slip cafeniu; n; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8762). 
8. Fragment din buza unui vas, arcuită la exterior. Interiorul buzei este decorat cu două 
şiruri de impresiuni; la exterior decorul începea pe gât, unde se păstrează fragmentar 
(i/e: slip cafeniu; n; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8753). 
9. Fragment din buza unui castron tronconic, cu marginea îngroşată şi tăiată oblic la 
interior. Sub buză se desfăşoară trei şiruri orizontale de impresiuni (i/e: cărămiziu şi 
cenuşiu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8775). 
10. Toartă de urcior, cu secţiunea în bandă lată decorată pe corp cu trei şiruri verticale 
de impresiuni oblice; la baza torţii se observă urmele unui decor incizat (i/e: slip 
cărămiziu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8744). 
11. Fragment din buza unei străchini tronconice decorată sub buză cu două şiruri 
orizontale de impresiuni (i/e: slip cafeniu; n+p; f). Conntext: S II/2000 (UAB, nr. inv. 
8756). 
12. Fragment din umărul unui vas decorat cu şiruri orizontale de impresiuni (i: 
cărămiziu; e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8746). 
13. Fragment din umărul unei străchini decorat cu şiruri orizontale de impresiuni (i: 
negru, bine lustruit; e: cafeniu; n; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8765). 
14. Toartă de amforă terminată la bază cu două aplicaţii discoidale, crestate pe margine. 
Corpul toartei este decorat, la partea inferioară, cu trei şiruri orizontale de impresiuni; 
marginea torţii decorată cu incizii (i/e: slip cafeniu, netezit; n; f). Context: S II/2000 
(UAB, nr. inv. 8769). 
15. Fragment din buza unui vas-borcan decorată sub margine cu un şir de impresiuni, 
sub care s-au realizat incizii oblice, paralele (i/e: cafeniu; n+p; g). Context: S II/2000 
(UAB, nr. inv. 8757). 
16. Toartă de urcior, terminată la partea superioară cu două proeminenţe; pe corpul 
toartei s-au realizat incizii în „V” (i: cafeniu, netezit; e: cenuşiu; n+p; s). Context: S 
II/2000 (UAB, nr. inv. 8742). 
 
Pl. 31 
 
1. Fragment din buza unui castron tronconic, cu marginea îngroşată şi teşită oblic la 
interior. La exterior, sub buză, s-au realizat două şiruri orizontale de impresiuni (i/e: slip 
cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8747). 
2. Fragment din buza unei străchini (?) tronconice (i/e: cărămiziu; n+p; g). Context: S 
II/2000 (UAB, nr. inv. 8749). 
3. Fragment din buza unui vas-borcan, evazată. Sub margine un şir de impresiuni, sub 
care s-a realizat un motiv incizat în „brăduţ” (i/e: slip cărămiziu; n+p; g). Context: S 
II/2000 (UAB, nr. inv. 8743). 
4. Fragment din buza unui castron calotiform, cu cantul drept, decorat sub margine cu 
două şiruri orizontale de impresiuni (i: slip cenuşiu; e: cenuşiu deschis; n+p; s). Context: 
S II/2000 (UAB, nr. inv. 8766). 
5. Perete de vas decorat cu incizii în „brăduţ” (i/: cărămiziu; n+p; g). Context: S II/2000 
(UAB, nr. inv. 8771). 
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6. Fragment din umărul unui vas decorat cu şiruri orizontale de impresiuni (i: slip 
cafeniu; e: cenuşiu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8752). 
7. Fragment din umărul unui vas decorat cu şiruri orizontale de impresiuni (i/e: slip 
cafeniu; n; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8768). 
8. Peretele unui vas-borcan decorat cu incizii dispuse în „triunghiuri îngropate” (i: 
roşcat; e: cafeniu; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8850). 
9. Peretele unui vas-borcan decorat cu incizii executate în „brăduţ” (i/e: cenuşiu; n+p; 
g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8763). 
10. Peretele unui vas-borcan decorat cu incizii (i: cafeniu; e: cenuşiu; n+p; s). Context: S 
II/2000 (UAB, nr. inv. 8759). 
11. Peretele unui vas decorat cu incizii întretăiate oblic (i/e: cafeniu; n+p; s). Context: S 
II/2000 (UAB, nr. inv. 8754). 
12. Peretele unui vas decorat cu benzi verticale de incizii fine haşurate oblic (i: cenuşiu; 
e: slip cafeniu, parţial căzut; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8761). 
13. Fragment ceramic decorat cu incizii oblice şi verticale, întretăiate (i: cenuşiu; e: 
cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8764). 
14. Fragment ceramic decorat cu incizii oblice, întretăiate (i: cenuşiu; e: cafeniu; n+p; s). 
Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8767). 
15. Fragment ceramic din umărul unui vas decorat cu incizii întretăiate (i: brun; e: 
cafeniu; n+p; f). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8748). 
16. Fragment ceramic decorat cu incizii dispuse în „brăduţ” (i: cenuşiu; e: cafeniu; n+p; 
g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8760). 
17. Fragment din diametrul maxim al unui vas-borcan decorat cu incizii oblice (i: roşcat; 
e: cafeniu; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8751). 
18. Fragment ceramic din peretele unui vas decorat cu incizii scurte formând motive în 
„V” (i/e: slip cărămiziu; n+p; s). Context: S II/2000. 
19. Fragment ceramic decorat cu alveole scobite în pastă, grupate pe şiruri orizontale şi 
oblice (i: cafeniu; e: cenuşiu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8755). 
20. Fragmente din peretele unui vas decorat cu o proeminenţă alungită, orizontală, sub 
care s-au realizat şiruri de impresiuni verticale, cu un instrument având marginea 
zimţată (i: slip cenuşiu; e: cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8745). 
 
Pl. 32 
 
1. Fund de vas de mici dimensiuni (ø = 4 cm) (i/e: slip roşcat; n+p; g). Context: S II/2000 
(UAB, nr. inv. 8696). 
2. Fundul unui vas de mari dimensiuni (urcior sau amforă) (i/e: slip cafeniu; n+p; s). 
Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8567). 
3. Fund de vas (ø = 7 cm) (i/e: slip cafeniu; n+p; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 
8543). 
4. Fund de vas (i/e: cafeniu; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8646). 
5. Fund de vas (ø = 7 cm) (i/e: cărămiziu; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 
8893). 
6. Fund de vas (ø = 11 cm) (i: cărămiziu; e: cafeniu; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, 
nr. inv. 8528). 
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7. Fund de vas (ø = 7 cm) (i/e: cărămiziu; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 
8677). 
8. Fund de vas (ø = 8,5 cm) (i/e: cafeniu-cenuşiu; n+p; s). Context: S II/2000. 
9. Fund de vas (ø = 15 cm) (i: cenuşiu; e: slip cărămiziu; n+p; g). Context: S II/2000 
(UAB, nr. inv. 8645). 
10. Fund de vas (ø = 16 cm) (i: gălbui; e: slip cărămiziu; n+p; g). Context: S II/2000 
(UAB, nr. inv. 8878). 
11. Fund de vas (ø = 15 cm) (i/e: slip brun; n+p; g). Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 
8566). 
 
Pl. 33 
 
1. Fragmente din buza unui vas, cu marginea evazată şi îngroşată la exterior sub formă 
de „manşetă”. Pe „manşetă” a fost realizat un decor format din două şiruri orizontale de 
impresiuni alungite (i/e: brun-roşcat, netezit; n; f). Passim (MMIRS). 
2. Fragment din buza unui vas, cu marginea evazată şi îngroşată la exterior sub formă de 
„manşetă”, pe marginea căreia a fost realizat un şir de crestături verticale (i/e: cărămiziu; 
n+p; g). Passim (MMIRS). 
3. Fragment din peretele unui vas decorat cu incizii scurte oblice dispuse într-un motiv 
unghiular (i: cenuşiu, lustruit; e: cafeniu; n; f). Passim (MMIRS). 
4. Fragment din buza unui vas-borcan, sub marginea căruia a fost aplicată o 
proeminenţă-apucătoare alungită. Sub aplicaţie a fost realizat un decor din incizii adânci 
formând triunghiuri îngropate (i: slip brun; e: cărămiziu-cenuşiu; n+p; g). Passim 
(MMIRS). 
5. Fragment dintr-un vas-borcan decorat sub margine cu un şir orizontal de impresiuni, 
sub care a fost realizat un decor incizat format din triunghiuri îngropate (i: cenuşiu; e: 
brun-cafeniu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
 
Pl. 34 
 
1. Fragment de vas decorat pe umăr cu şiruri orizontale de impresiuni, iar sub diametrul 
maxim cu linii oblice realizate în tehnica împunsăturilor succesive (i: cărămiziu; e: 
cenuşiu-cafeniu; n+p; f). Passim (MMIRS). 
2. Buză de castron, invazată, decorată sub margine cu trei şiruri orizontale de impresiuni 
(i: roşcat; e: cărămiziu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
3. Fragment din peretele unui vas decorat cu trei şiruri orizontale de impresiuni (i: 
roşcat; e: cafeniu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
4. Buză de castron, invazată, decorată sub margine cu două şiruri orizontale de 
impresiuni (i: cărămiziu; e: cărămiziu-cenuşiu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
5. Fragment din umărul unui vas decorat cu două şiruri orizontale de impresiuni, sub 
care au fost realizate linii în tehnica împunsăturilor succesive (i: cafeniu; e: brun-roşcat; 
n; s). Passim (MMIRS). 
6. Fragment din partea inferioară a unui vas, decorat pe diametrul maxim cu un şir 
orizontal de impresiuni (i: roşcat; e: cafeniu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
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7. Fragment din peretele unui vas, decorat pe diametrul maxim cu două şiruri orizontale 
de impresiuni (i/e: cafeniu, n+p; s). Passim (MMIRS). 
8. Fragment dintr-o ceaşcă decorată pe umăr cu patru şiruri orizontale de impresiuni, 
sub care au fost realizate linii oblice executate în tehnica împunsăturilor succesive (i: slip 
brun; e: brun; n+p; s). Passim (MMIRS). 
9. Fragment de vas decorat pe gât cu incizii oblice (i/e: roşcat; n+p; g). Passim (MMIRS). 
10. Fragment de vas decorat pe umăr cu şiruri orizontale de impresiuni (i: slip brun; e: 
cafeniu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
11. Fragment de vas decorat cu şiruri orizontale de impresiuni executate cu o unealtă 
zimţată pe una dintre laturi (i: negru, lustruit; e: cafeniu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
12. Fragment din buza unui vas, uşor evazată, sub marginea căreia au fost realizate mai 
multe şiruri orizontale de impresiuni (i/e: cafeniu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
 
Pl. 35 
 
1. Fragment de urcior sau amforă ornamentat pe umăr cu benzi de incizii verticale 
umplute cu haşur oblic ce pornesc de sub o bandă umplută cu haşur în reţea (i/e: 
cafeniu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
2. Fragment de urcior sau amforă ornamentat pe umăr cu benzi de incizii verticale 
umplute cu haşur oblic ce pornesc de sub o bandă umplută cu incizii haşurate în reţea, 
aflată imediat sub baza gâtului (i: cenuşiu; e: cafeniu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
3. Fragment de urcior sau amforă ornamentat pe umăr cu benzi de incizii verticale 
umplute cu haşur oblic ce pornesc de sub o bandă umplută cu incizii orizontale (i/e: 
cafeniu; n+p; g). Passim (MMIRS). 
4. Fragment de urcior sau amforă ornamentat pe umăr cu benzi de incizii adânci 
verticale umplute cu haşur oblic ce pornesc de sub o bandă similară (i: brun; e: cafeniu; 
n+p; g). Passim (MMIRS). 
5. Fragment de urcior sau amforă ornamentat pe umăr cu o bandă verticală umplută cu 
haşur în reţea ce porneşte de sub o bandă similară (i/e: brun; n+p; g). Passim (MMIRS). 
6. Fragment de urcior sau amforă decorată pe umăr şi diametrul maxim cu o bandă 
verticală de incizii umplute cu haşur în reţea, asociată unui decor unghiular de benzi 
oblice haşurate vertical (i: slip roşcat; e: cafeniu, cu urme de ardere secundară; n+p; s). 
Passim (MMIRS). 
 
Pl. 36 
 
1. Fragment de urcior sau amforă decorat sub gât cu o bandă orizontală haşurată în 
reţea, de sub care pornesc mai multe benzi similare (i: brun; e: cafeniu; n+p; s). Passim 
(MMIRS). 
2. Fragment de urcior sau amforă ornamentat pe umăr cu o bandă verticală umplută cu 
haşur în reţea ce porneşte de sub o bandă similară (i/e: brun; n+p; g). Passim (MMIRS). 
3. Fragment de urcior sau amforă decorat cu o bandă incizată verticală, haşurată oblic 
(i/e: cafeniu; n; s). Passim (MMIRS). 
4. Fragment de urcior sau amforă decorat cu benzi verticale haşurate oblic (i: brun; e: 
cafeniu; n+p; g). Passim (MMIRS). 
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5. Fragment de urcior sau amforă decorat cu benzi verticale haşurate oblic (i: cenuşiu; e: 
cenuşiu, lustruit; n; f). Passim (MMIRS). 
6. Fragment de urcior sau amforă decorat cu o bandă verticală umplută cu incizii 
dispuse în „căpriori” (i/e: cafeniu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
7. Fragment de urcior sau amforă decorat cu benzi verticale haşurate în reţea (i: cenuşiu-
cafeniu; n; s). Passim (MMIRS). 
8. Fragment din partea inferioară a unui urcior sau al unei amfore decorat cu partea 
terminală a unor benzi verticale haşurate oblic (i: brun; e: cafeniu şi negru, rezultat în 
urma arderii secundare; n+p; g). Passim (MMIRS). 
 
Pl. 37 
 
1. Fragment de toartă în bandă lată decorată cu şiruri orizontale de alveole (i/e: brun; 
n+p; g). Passim (MMIRS). 
2. Fragment de toartă în bandă lată decorată cu aplicaţii de nervuri verticale crestate 
oblic; la baza torţii o altă nervură decorată similar, dar dispusă orizontal (i/e: cafeniu; 
n+p; s). Passim (MMIRS). 
3. Fragment de urcior sau amforă decorat cu o bandă verticală umplută cu haşur în reţea 
(i/e: cafeniu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
4. Fragment de vas decorat cu incizii întretăiate vertical şi oblic (i: brun; e: cafeniu; n+p; 
g). Passim (MMIRS). 
5. Fragment de urcior sau amforă decorat cu o bandă verticală haşurată oblic (i/e: 
cafeniu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
6. Partea inferioară a unui vas decorat cu şiruri verticale de impresiuni, între care s-au 
realizat, răzleţ, incizii oblice (i/e: cafeniu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
7. Fragment de urcior sau amforă decorat cu benzi incizate haşurate oblic (i: cărămiziu; 
e: cafeniu-cenuşiu, urme de ardere secundară; n+p; s). Passim (MMIRS). 
8. Fragment de urcior sau amforă decorat cu benzi de incizii unghiulare haşurate oblic 
(i/e: cafeniu; n+p; g). Passim (MMIRS). 
9. Fragment de urcior sau amforă decorat cu o bandă verticală umplută cu haşur în reţea 
(i/e: cafeniu; n+p; g). Passim (MMIRS). 
10. Fragment de urcior sau amforă decorat cu benzi înguste incizate, haşurate oblic (i/e: 
cafeniu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
 
Pl. 38 
 
1. Fragment din peretele unui vas decorat pe umăr cu metope de incizii orizontale 
flancate la partea superioară şi la cea inferioară de triunghiuri cu o latură deschisă, toate 
executate în tehnica Furchenstich (i/e: cenuşiu-cafeniu; n; s). Passim. Colecţia K. 
Haldenwang, 1929 (MMIRS). 
2. Fragment din peretele unui vas decorat pe umăr cu şiruri orizontale de linii sub care 
se află triunghiuri cu o latură deschisă dispuse cu vârful în jos. Acestea din urmă sub 
flancate la partea de jos de un motiv în „căpriori”. Întreaga motivistică este realizată în 
tehnica împunsăturilor succesive (i/e: cenuşiu; n; s). Passim. Colecţia K. Haldenwang 
(însemnare cu tuş: REKITA-Zapozi 1929, MMIRS). 
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3. Fragment din partea inferioară a unui vas decorat cu incizii dispuse în „căpriori” 
executate în tehnica Furchenstich (i: cafeniu; e: cenuşiu; n+p; g). Passim. Colecţia K. 
Haldenwang (cu însemnare în tuş REKITA; nr. inv. MMIRS A. 6459). 
4. Fragment din peretele unui vas decorat pe corp cu triunghiuri cu vârful în jos, având 
o latură deschisă, sub care au fost realizate linii orizontale; întreaga motivistică a fost 
executată în tehnica împunsăturilor succesive (i: cafeniu; e: cenuşiu; n+p; g). Passim. 
Colecţia K. Haldenwang (MMIRS) 
5. Fragment din partea inferioară a unui vas decorat cu triunghiuri alungite cu latura 
deschisă marcate la partea superioară de linii orizontale executate în tehnica 
împunsăturilor succesive (i: cenuşiu; e: cafeniu; n+p; s). Passim. Colecţia K. Haldenwang 
(cu însemnare în tuş REKITA Zăpozi 1929 şi etichetă cu textul RĂCHITA PETRAR, 
MMIRS). 
6. Fragment de vas decorat sub gât cu două şiruri orizontale de impresiuni, sub care se 
află metope din şase linii orizontale, urmate de o friză formată din triunghiuri înlănţuite 
cu o latură deschisă flancată, în zona diametrului maxim, posibil de o altă friză din linii 
dispuse în „căpriori”. Cu excepţia impresiunilor, restul decorului este realizat în tehnica 
Furchenstich (i/e: cenuşiu; n+p; s). Passim. Colecţia K. Haldenwang, 1929 (MMIRS). 
7. Fragmente de vas din zona diametrului maxim, decorate cu frize formate din linii 
dispuse în „căpriori”, triunghiuri înlănţuite cu o latură deschisă, dispuse cu vârful în jos, 
şi linii orizontale organizate în metope, toate executate în tehnica Furchenstich (i/e: 
cenuşiu; n+p; s). Passim. Colecţia K. Haldenwang, 1929 (MMIRS). 
 
Pl. 39 
 
1. Fragment de ceaşcă decorată pe corp cu linii verticale executate în tehnica 
împunsăturilor succesive (i/e: cenuşiu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
2. Fragment de vas decorat pe umăr cu metope de linii orizontale realizate în tehnica 
Furchenstich, marcate la partea superioară cu linii în aceeaşi tehnică dispuse vertical (i/e: 
cafeniu; n; f). Passim (MMIRS). 
3. Fragment de cană decorată cu triunghiuri de linii executate în tehnica Furchenstich (i: 
slip subţire, cenuşiu; e: cafeniu; n; f). Passim (MMIRS). 
4. Fragment de vas decorat pe umăr cu linii în „căpriori” executate în tehnica 
Furchenstich (i: brun; e: cafeniu; n+p; f). Passim (MMIRS). 
5. Fragment de vas decorat cu linii în „căpriori” executate în tehnica Furchenstich (i: 
cafeniu; e: cenuşiu; n; f). Passim (MMIRS). 
6. Fragment de vas decorat pe umăr cu un şir de crestături oblice, sub care au fost 
realizate triunghiuri înlănţuite şi linii orizontale executate în tehnica Furchenstich (i: 
cenuşiu; e: cafeniu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
7. Fragment de vas decorat la baza gâtului cu un şir orizontal de impresiuni, iar pe umăr 
cu linii dispuse în „căpriori” executate în tehnica Furchenstich (i/e: cafeniu; n; f). Passim 
(MMIRS). 
8. Fragment de cană decorată pe umăr cu linii în „căpriori” şi pe diametrul maxim cu 
linii verticale, probabil triunghiuri, executate în tehnica Furchenstich (i/e: cărămiziu-
cafeniu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
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9. Fragment de vas decorat pe umăr cu linii oblice sub care s-a realizat o friză în 
zigzaguri executate în tehnica Furchenstich (i: slip cenuşiu; e: negru; n; f). Passim 
(MMIRS). 
10. Fragment de vas decorat la baza gâtului cu un şir orizontal de impresiuni, sub care s-
au executat metope de linii orizontale realizate în tehnica împunsăturilor suceesive (i/e: 
cafeniu; s; f). Passim (MMIRS). 
11. Fragment de vas decorat pe diametrul maxim cu linii oblice (triunghi?) realizate în 
tehnica împunsăturilor succesive (i/cafeniu; e/negru; n; f). Passim (MMIRS). 
12. Fragment de vas decorat pe diametrul maxim cu linii verticale realizate în tehnica 
împunsăturilor succesive (i: slip brun; e: cafeniu; n; f). Passim (MMIRS). 
13. Fragment de vas decorat pe diametrul maxim cu linii care încadrează un motiv 
rombic sau un „scut” executate în tehnica Furchenstich (i: brun; cenuşiu; n; s). Passim 
(MMIRS). 
14. Fragment din diametrul unui vas decorat cu metope de linii orizontale, sub care s-au 
realizat triunghiuri în formă de ogivă ce încadrează în interior o metopă de linii verticale 
executate în tehnica împunsăturilor succesive (i/slip cenuşiu-brun; e: cafeniu; n; f). 
Passim (MMIRS). 
15. Fragment de vas decorat pe umăr cu un şir de impresiuni oblice, sub care au fost 
realizate linii orizontale şi oblice în tehnica împunsăturilor succesive (i/e: cafeniu-roşcat; 
n; f). Passim (MMIRS). 
16. Fragment de vas decorat cu triunghiuri formate din linii executate în tehnica 
Furchenstich (i/e: cărămiziu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
17. Fragment ceramic decorat pe umăr cu linii orizontale, iar pe corp cu triunghiuri 
dispuse cu vârful în jos, toate executate în tehnica Furchenstich (i/e: n+p; s) Passim 
(MMIRS). 
18. Fragment de vas decorat la baza gâtului cu un şir orizontal de impresiuni, iar pe 
umăr cu linii dispuse în „căpriori” executate în tehnica Furchenstich (i/e: cafeniu; n; f). 
Passim (MMIRS). 
19. Fragment de vas decorat pe umăr cu un şir de impresiuni verticale, sub care s-au 
realizat linii orizontale, parte întrerupte de metope, executate în tehnica Furchenstich (i: 
slip cărămiziu-cafeniu, în parte căzut; e: cafeniu; n; s). 
 
Pl. 40 
 
1. Fragment de vas decorat pe umăr cu frize de linii orizontale intercalate între un şir de 
impresiuni şi unul de triunghiuri înlănţuite, cu latura deschisă, executate în tehnica 
Furchenstich (i: cafeniu; e: negru; n+p; f). Passim (MMIRS). 
2. Fragment de vas decorat cu triunghiuri având latura deschisă încadrate la partea 
inferioară de şiruri de linii orizontale executate în tehnica Furchenstich (i/e: cafeniu; 
n+p; f). Passim (MMIRS). 
3. Fragment de vas decorat pe diametrul maxim cu linii orizontale, sub care s-au realizat 
triunghiuri înlănţuite, cu vârful în jos, având latura deschisă, executate în tehnica 
Furchenstich (i/e: cărămiziu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
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4. Fragment de vas decorat pe umăr cu triunghiuri înlănţuite, cu latura deschisă, sub 
care s-au realizat linii în zigzag (?) executate în tehnica Furchenstich (i: cafeniu; e: 
cafeniu-cenuşiu; n; f). Passim (MMIRS). 
5. Fragment din partea inferioară a unui vas decorat cu linii orizontale sub care au fost 
realizate triunghiuri înlănţuite, cu latura deschisă, în tehnica Furchenstich (i/e: 
cărămiziu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
6. Fragment de vas decorat pe umăr cu linii verticale, iar pe corp cu triunghiuri, cu 
latura deschisă, formate din linii verticale, executate în tehnica Furchenstich (i: 
cărămiziu; e: cafeniu; n+p; f). Passim (MMIRS). 
7. Fragment din umărul unui vas decorat cu şiruri orizontale de linii dispuse vertical, 
sub care, la o oarecare distanţă, au fost realizate triunghiuri din linii oblice, toate 
executate în tehnica Furchenstich (i/e: cărămiziu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
8. Fragment de vas decorat pe corp cu triunghiuri din linii verticale, cu latura deschisă, 
executate în tehnica Furchenstich (i: cărămiziu; e: negru; n+p; s). Passim (MMIRS). 
9. Fragment de vas decorat cu linii orizontale, sub care au fost realizate frize din 
triunghiuri înlănţuite, cu latura deschisă, realizate din linii verticale; o altă friză, 
inferioară, poate fi tot din triunghiuri similare (i: slip brun; e: brun; n+p; g). Passim 
(MMIRS). 
10. Fragment din partea inferioară a unui vas decorat cu o friză formată din triunghiuri 
cu o latură deshisă, realizate din linii oblice, marcate la partea superioară cu o linie 
orizontală, toate în tehnica Furchenstich (i: brun; e: cafeniu-cenuşiu; n+p; s). Passim 
(MMIRS). 
11. Fragment din partea inferioară a unui vas decorat cu triunghiuri înlănţuite, cu o 
latură deschisă, realizate din linii oblice executate în tehnica Furchenstich (i/e: 
cărămiziu; n; s). Passim (MMIRS). 
 
Pl. 41 
 
1. Fragment de vas decorat cu metope distanţate de linii verticale realizate în tehnica 
Furchenstich (i: cafeniu; e: roşcat; n+p; s). Passim (MMIRS). 
2. Fragment de vas decorat cu metope de linii orizontale şi verticale între care se 
intercalează un şir de impresiuni oblice (i/e: cenuşiu-cafeniu; n+p; f). Passim (MMIRS). 
3. Fragment de vas decorat cu linii oblice realizate din împunsături succesive rare 
apăsate aproape vertical (i: slip cafeniu; e: cafeniu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
4. Fragment de vas decorat cu metope de linii orizontale, sub care s-au realizat linii 
oblice, probabil formând triunghiuri, executate în tehnica împunsăturilor succesive (i: 
slip cărămiziu; e: cenuşiu; n+p; g). Passim (MMIRS). 
5. Fragment de vas decorat cu şase linii orizontale, sub care s-au realizat linii uşor oblice 
executate în tehnica Furchenstich (i: slip roşcat; e: cafeniu-cenuşiu; n; s). Passim 
(MMIRS). 
6. Fragment de vas decorat pe umăr cu şiruri orizontale de impresiuni şi şiruri 
orizontale de linii în tehnica Furchenstich, sub care s-au realizat linii dispuse, probabil, 
în „căpriori”, executate în aceeaşi tehnică (i: cenuşiu; e: cafeniu; n+p; s). Passim 
(MMIRS). 



Contribuţii la preistoria văii Sebeşului (I). Locuiri Coţofeni din zona deluroasă 

 261

7. Fragment de vas decorat pe umăr cu un şir de impresiuni sub care s-au realizat 
triunghiuri formate din linii oblice de împunsături succesive (i/e: cafeniu; n, s). Passim 
(MMIRS). 
8. Fragmente de vas decorate pe umăr cu un şir orizontal de impresiuni, sub care s-au 
realizat grupe distanţate de linii oblice executate în tehnica împunsăturilor succesive 
(i/e: cafeniu-cărămiziu; n+p; g). Passim (MMIRS). 
 
Pl. 42 
 
1. Fragment ceramic decorat cu linii orizontale realizate în tehnica împunsăturilor 
succesive (i/e: cărămiziu; n; f). Passim (MMIRS). 
2. Fragment ceramic decorat pe umăr cu metope de linii orizontale flancate la partea 
superioară cu un şir de impresiuni (i/e: cafeniu; n+p; g). Passim (MMIRS). 
3. Fragment ceramic decorat cu linii orizontale executate în tehnica Furchenstich 
flancate la partea superioară cu un şir de impresiuni (i/e: cafeniu; n+p; f). Passim 
(MMIRS). 
4. Fragment ceramic decorat cu metope de linii orizontale executate în tehnica 
împunsăturilor succesive (i/e: cafeniu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
5. Fragment ceramic decorat cu metope de linii orizontale executate în tehnica 
împunsăturilor succesive (i/e: cenuşiu; e: cărămiziu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
6. Fragment ceramic decorat cu un şir de impresiuni oblice, sub care au fost realizate 
grupe de linii verticale executate în tehnica împunsăturilor succesive (i: cenuşiu; e: 
cafeniu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
7. Fragment ceramic decorat cu linii oblice formând un triunghi, executate în tehnica 
împunsăturilor succesive (i: cafeniu; e: negru; n+p; s). Passim (MMIRS). 
8. Fragment ceramic decorat cu un şir de impresiuni oblice, sub care au fost realizate 
grupe de linii verticale executate în tehnica împunsăturilor succesive (i/e: cafeniu; n+p; 
s). Passim (MMIRS). 
9. Fragment ceramic decorat cu linii oblice formând un triunghi, executate în tehnica 
împunsăturilor succesive (i/e: cafeniu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
10. Fragment de vas decorat cu linii verticale executate în tehnica împunsăturilor 
succesive (i: cafeniu, e: negru, lustruit; n; f). Passim (MMIRS). 
11. Fragment ceramic decorat cu un şir de impresiuni verticale, sub care au fost realizate 
grupe de linii verticale executate în tehnica împunsăturilor succesive (i: cafeniu; e: 
cărămiziu; n+p; g). Passim (MMIRS). 
12. Fragment ceramic decorat cu metope de linii orizontale executate în tehnica 
împunsăturilor succesive (i: cărămiziu; e: cafeniu; n+p; f). Passim (MMIRS). 
13. Fragment ceramic decorat cu linii oblice formând triunghiuri, flancate la partea 
superioară de linii orizontale, executate în tehnica împunsăturilor succesive (i/e: cafeniu; 
n+p; s). Passim (MMIRS). 
14. Fragment de vas decorat pe umăr cu triunghiuri cu o latură deschisă, înlănţuite, 
formate din linii oblice executate în tehnica împunsăturilor succesive (i/e: cafeniu; n+p; 
s). Passim (MMIRS). 
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15. Fragment ceramic decorat pe umăr cu două şiruri orizontale de linii verticale 
executate în tehnica Furchenstich, sub care au fost realizate linii oblice, în aceeaşi tehnică 
(i/e: cărămiziu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
 
Pl. 43 
 
1. Fragment de vas decorat cu linii orizontale executate în tehnica împunsăturilor 
succesive (i: cafeniu; e: cărămiziu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
2. Fragment din gâtul unui vas decorat cu linii orizontale realizate în tehnica 
împunsăturilor succesive (i: cafeniu; e: cenuşiu; n+p; f). Passim (MMIRS). 
3. Fragment de vas decorat cu linii orizontale executate în tehnica împunsăturilor 
succesive (i: cafeniu; e: cărămiziu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
4. Fragment de vas decorat cu linii orizontale executate în tehnica împunsăturilor 
succesive (i: cenuşiu; e: cafeniu; n+p; g). Passim (MMIRS). 
5. Fragment de vas decorat cu metope de linii orizontale executate în tehnica 
împunsăturilor succesive (i: cafeniu; e: negru; n+p; s). Passim (MMIRS). 
6. Fragment de vas decorat cu metope de linii orizontale executate în tehnica 
împunsăturilor succesive (i: cafeniu; e: cărămiziu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
7. Fragment de vas decorat cu şiruri de linii orizontale şi verticale executate în tehnica 
împunsăturilor succesive (i: negru, lustruit, e: cărămiziu; n; f). Passim (MMIRS). 
8. Fund de vas de mărime mijlocie (i: roşcat; e: cafeniu; n+p; g). Passim (MMIRS). 
9. Fragment de vas decorat pe umăr cu şiruri orizontale de impresiuni, sub care s-au 
realizat linii verticale în tehnica împunsăturilor succesive (i/e: cafeniu; n+p; s). Passim 
(MMIRS). 
10. Fragment de vas decorat cu linii orizontale executate în tehnica împunsăturilor 
succesive (i/e: cafeniu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
11. Fragment de vas decorat cu linii orizontale executate în tehnica împunsăturilor 
succesive (i/e: cafeniu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
12. Fragment ceramic decorat pe umăr cu şiruri orizontale de impresiuni, sub care au 
fost realizate linii verticale executate în tehnica împunsăturilor succesive (i: cafeniu; e: 
negru; n; s). Passim (MMIRS). 
13. Fragment din gâtul unui vas decorat cu linii orizontale realizate în tehnica 
împunsăturilor succesive (i: slip brun; e: slip cărămiziu, căzut; n+p; s). Passim (MMIRS). 
14. Fragment ceramic decorat cu linii verticale în tehnica Furchenstich, flancate la partea 
superioară de linii orizontale, executate în aceeaşi tehnică (i/e: cafeniu; n+p; s). Passim 
(MMIRS). 
15. Fragment ceramic decorat cu un motiv format din linii dispuse în „schelet de peşte” 
şi linii verticale executate în tehnica împunsăturilor succesive (i: cărămiziu; e: cenuşiu; n; 
s). Passim (MMIRS). 
16. Fragment de vas decorat cu un motiv format din linii dispuse în „schelet de peşte” şi 
linii oblice executate în tehnica împunsăturilor succesive (i: roşcat; e: cafeniu; n; s). 
Passim (MMIRS). 
17. Fragment de vas decorat cu şiruri de linii orizontale, sub care s-a realizat un motiv 
format din linii în „V” flancate pe lateral de linii verticale, toate executate în tehnica 
împunsăturilor succesive (i/e: cafeniu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
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Pl. 44 
 
1. Partea superioară a unui vas mic, cu buza arcuită la exterior, pe interiorul căreia s-au 
realizat un şir orizontal de impresiuni, sub care s-au schiţat triunghiuri înlănţuite 
executate în tehnica Furchenstich. La exterior, pe gâtul vasului, s-au scrijelat două linii 
orizontale şi oblice (i: slip cenuşiu; e: cenuşiu; s). Passim (MMIRS). 
2. Toartă de ceaşcă, în panglică, decorată cu şase linii mediane în tehnica Furchenstich 
(i/e: brun-roşcat; n; s). Passim (MMIRS). 
3. Ceaşcă (?) sau bol (?) cu corpul globular şi buza trasă spre exterior, fără decor (i/e: slip 
cafeniu-brun, în parte căzut; n+p; s). Passim (MMIRS). 
4. Fragment de vas decorat pe corp cu şiruri de linii orizontale şi oblice ce încadrează, pe 
diametrul maxim, două zigzaguri; întreaga motivistică este executată în tehnica 
împunsăturilor succesive (i/e: brun-roşcat; n; f). Passim (MMIRS). 
5. Ceaşcă (?) sau bol (?) cu corpul globular şi buza invazată, decorată sub margine cu trei 
şiruri orizontale de impresiuni (i/e: slip cafeniu-brun, în parte căzut; n+p; s). Passim 
(MMIRS). 
6. Fragment din buza unei ceşti (?), cu marginea invazată, sub care a fost realizată o 
motivistică formată din două şiruri orizontale în „schelet de peşte” executate în tehnica 
Furchenstich (i/e: cenuşiu; n; f). Passim (MMIRS). 
7. Fragmente din partea superioară a unei ceşti cu buza oblică decorată pe umăr cu 
şiruri orizontale de împunsături succesive (i: slip cenuşiu; e: brun; n+p; s). Passim 
(MMIRS). 
8. Fragment din corpul unei ceşti globulare decorată cu un şir de impresiuni dispuse pe 
umăr, iar pe diametrul maxim cu triunghiuri înlănţuite, cu o latură deschisă, executate 
în tehnica Furchenstich (i: slip gălbui; e: cenuşiu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
9. Fragment de ceaşcă decorată pe corp cu linii dispuse în „schelet de peşte”, flancate la 
partea superioară de o linie, executate în tehnica Furchenstich. În aceeaşi tehnică au fost 
realizate linii oblice pe interiorul buzei (i/e: cafeniu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
10. Fragment din partea inferioară a unei ceşti globulare decorată pe corp cu linii 
verticale în tehnica împunsăturilor succesive (i: brun-negru; e: brun; n+p; s). Passim 
(MMIRS). 
11. Fragment de ceaşcă globulară decorată pe umăr cu un şir de impresiuni, iar pe corp 
cu metope de linii orizontale executate în tehnica împunsăturilor succesive (i: slip 
cafeniu; e: cenuşiu-cafeniu; n; f). Passim. Colecţia K. Haldenwang, 1929 (MMIRS). 
12. Fragment de ceaşcă globulară decorată pe corp cu linii dispuse în „schelet de peşte” 
executate în tehnica împunsăturilor succesive (i/e: cafeniu; n; f). Passim (MMIRS). 
13. Fragment din partea superioară a unei căni cu toarta supraînălţată. Pe partea 
exterioară a toartei a fost realizat un decor format din patru linii mediane, flancate pe 
margini de linii oblice, executate în tehnica Furchenstich. Pe gât se observă urmele unui 
decor în aceeaşi tehnică, format din linii oblice flancate la partea inferioară de două linii 
orizontale (i/e: cenuşiu; n; f). Passim (MMIRS). 
14. Fragment de ceaşcă globulară, cu o parte din toarta prinsă de corp; nu prezintă urme 
de decor (i/e: cenuşiu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
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Pl. 45 
 
1. Cană globulară, cu buza oblică, bogat decorată pe întreg corpul. Pe margine au fost 
realizate mici crestături, iar sub buză au fost realizate linii oblice delimitate la partea 
inferioară de trei linii orizontale. Pe diametrul maxim întâlnim trei şiruri de zigzaguri 
flancate la partea superioară de linii oblice, iar la cea inferioară de linii verticale; întreaga 
decoraţie liniară a fost realizată în tehnica Furchenstich (i: cenuşiu; e: cenuşiu, lustruit; n; 
f). Passim (MMIRS). 
2. Cană globulară, păstrată fragmentar. La baza gâtului se găseşte un şir de impresiuni, 
restul corpului fiind decorat cu două frize de linii verticale despărţite în zona 
diametrului maxim, executate în tehnica Furchenstich (i/e: cenuşiu; n+p; s). Passim. 
Colecţia K. Haldenwang, 1929 (MMIRS). 
3. Fragmente de vas din zona umărului decorate cu metope de şiruri orizontale de linii 
în tehnica Furchenstich flancate la partea superioară de un şir orizontal de impresiuni (i: 
slip ocru, parţial căzut; e: cafeniu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
4. Fragment de vas globular decorat cu un motiv în formă de „scut” executat în tehnica 
împunsăturilor succesive; pe umăr a fost aplicată o mică proeminenţă (i/e: cenuşiu; n; f). 
Passim (MMIRS). 
5. Fragment din partea inferioară a unei căni decorată cu grupe de linii dispuse în 
„căpriori” între care s-au realizat două linii verticale, toate executate în tehnica 
Furchenstich (i: cafeniu; e: cenuşiu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
6. Fragment de toartă uşor supraînălţată de cană, decorată pe interior cu şiruri de linii 
orizontale şi verticale dispuse în unghi drept (i/e: cenuşiu; n; f). Passim (MMIRS). 
7. Fragment de toartă de ceaşcă, în panglică, decorată pe interior, în zona prinderii de 
buza vasului, cu linii mediane în tehnica Furchenstich (i/e: brun-roşcat; n; s). Passim 
(MMIRS). 
 
Pl. 46 
 
1. Buză de amforă, răsfrântă larg la exterior. Pe interior, buza este decorată cu 
triunghiuri înlănţuite, cu latura deschisă, executate în tehnica Furchenstich, flancate 
înspre margine cu un şir de aplicaţii de „boabe de linte” (i/e: cafeniu; n+p; s). Passim 
(MMIRS). 
2. Buză de amforă, răsfrântă larg la exterior. Pe interior, buza este decorată cu patru 
şiruri orizontale sub care au fost realizate triunghiuri înlănţuite, din linii verticale, 
executate în tehnica Furchenstich (i/e: cenuşiu-roşcat; n+p, g). Passim (MMIRS). 
3. Fragment din buza unui vas, înclinată spre exterior, decorată pe margine cu un şir de 
impresiuni, sub care a fost realizat un motiv în „schelet de peşte” executat în tehnica 
împunsăturilor succesive (i/e: cărămiziu; n; s). Passim (MMIRS). 
4. Fragment din buza unui vas, arcuită la exterior. Sub margine a fost realizat un şir 
orizontal de impresiuni (i/e: cafeniu; n+materie organică; s). Passim (MMIRS). 
5. Fragment de vas decorat cu linii dispuse în „căpriori” executate în tehnica 
împunsăturilor succesive (i: cenuşiu; e: cărămiziu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
6. Fragment de vas decorat cu linii în „căpriori” executate în tehnica împunsăturilor 
succesive (i/e: cenuşiu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
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7. Fragment de vas decorat cu triunghiuri înlănţuite formate din linii verticale, sub care 
s-au realizat linii în „căpriori”, toate în tehnica Furchenstich (i: cafeniu; e: cenuşiu; n+p; 
s). Passim (MMIRS). 
8. Fragment de vas decorat pe umăr cu şiruri orizontale de linii executate în tehnica 
Furchensctich, flancate la partea superioară cu un şir de cerculeţe imprimate cu o trestie 
(i: slip brun; e: cenuşiu; n+p; f). Passim (MMIRS). 
9. Fragment de cupă tronconică cu picior. Sub buză au fost realizate două rânduri de 
mici impresiuni alternând cu câte o linie în tehnica Furchenstich. Sub acest decor, în 
zona mediană a vasului, a fost realizată o altă friză compusă din linii oblice ce formează 
triunghiuri înlănţuite cu vârful în jos flancate la partea superioară de o linie orizontală 
în tehnica Furchenstich (i/e: slip cafeniu-roşcat; n; f). Passim (MMIRS). 
10. Fragment de vas decorat cu şiruri orizontale de linii sub care s-au realizat grupe de 
linii verticale, toate în tehnica Furchenstich (i: slip cenuşiu; e: cafeniu; n; f). Passim 
(MMIRS). 
11. Fragment de vas decorat pe corp cu metope de câte patru linii verticale flancate de 
linii orizontale multiple executate în tehnica Furchenstich (i: brun-roşcat; e: cafeniu; n; 
f). Passim (MMIRS). 
12. Fragment de vas decorat cu motivul „tablei de şah” format din linii verticale 
executate în tehnica împunsăturilor succesive (i: brun; e: cenuşiu; n+p; s). Passim 
(MMIRS). 
13. Fragment de vas decorat cu motivul „tablei de şah” format din linii verticale 
executate în tehnica împunsăturilor succesive (i: cărămiziu; e: cafeniu; n+p; s). Passim 
(MMIRS). 
14. Fragment de vas decorat pe umăr cu şiruri orizontale de linii în tehnica Furchenstich, 
sub care s-au realizat grupe de linii dispuse în metope executate în aceeaşi tehnică (i: slip 
cenuşiu; e: cafeniu; n+p; s). Passim (MMIRS). 
 
Pl. 47 
 
1. Ceaşcă, cu corpul globular, buza tăiată oblic şi toarta supraînălţată, ruptă din vechime. 
Pe corp poartă un decor format din triunghiuri înlănţuite realizate în tehnica 
Furchenstich (i/e: cenuşiu; n+p; f). Passim. Colecţia Ion Raica (MNUAI, nr. inv. 27 a). 
2. Ceaşcă, cu corpul globular, păstrată fragmentar. Pe umăr este decorată cu un şir de 
impresiuni oblice, sub care s-au realizat trei şiruri de linii realizate în tehnica 
Furchenstich (i: cenuşiu; e: cafeniu; n; f). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 
110). 
3. Ceaşcă, cu corpul globular, păstrată fragmentar. Pe umăr este decorată cu un şir de 
impresiuni alungite, verticale, iar pe corp cu triunghiuri realizate din linii oblice în 
tehnica Furchenstich (i/e: cafeniu; n; f). Passim. Colecţia Ion Raica (MUNAI, nr. inv. 26). 
4. Ceaşcă, cu corpul globular şi toarta supraînălţată. Pe umăr este decorată cu două 
şiruri de impresiuni alungite, verticale, iar pe corp cu triunghiuri înlănţuite formate din 
linii oblice în tehnica Furchenstich (i/e: cafeniu; n; f). Context: săpături anul 1948 
(MNUAI, nr. inv. 109). 
5. Ceaşcă, cu corpul globular, păstrată fragmentar. La baza gâtului se observă un decor 
format din linii orizontale în tehnica Furchenstich; corpul este acoperit cu triunghiuri 
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înlănţuite formate din linii oblice realizate în aceeaşi tehnică (i/e: brun; n; f). Passim. 
Colecţia Ion Raica (MNUAI, nr. inv. 28). 
6. Ceaşcă, cu corpul globular, păstrată fragmentar. Pe umăr este decorată cu un şir de 
impresiuni alungite, verticale, iar pe corp cu triunghiuri realizate din linii verticale în 
tehnica Furchenstich (i/e: cenuşiu; n; f). Passim. Colecţia Karl Haldenwang (MUNAI, nr. 
inv. 13). 
7. Ceaşcă, cu corpul globular, din care lipseşte partea superioară. Pe umăr este decorată 
cu impresiuni dispuse în „schelet de peşte” (i/e: cafeniu, netezit; n; f). Passim. Colecţia 
Ion Raica (MNUAI, nr. inv. 27). 
8. Fragment de cană cu corpul globular, din care se păstrează un perete decorat cu un 
„scut” cruţat, în care s-au realizat frize din împunsături succesive verticale, flancat de 
linii oblice paralele ce se închid în unghi executate în aceeaşi tehnică (i/e: cafeniu; n; f). 
Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 90). 
9. Fragment de cană, cu corpul globular, din care se păstrează un perete decorat cu un 
„scut” format din linii paralele executate în tehnica Furchenstich, în care s-a realizat o 
friză din împunsături succesive verticale (i: cafeniu; e: cenuşiu; n; f). Context: săpături 
anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 107). 
10. Fragment de cană, cu corpul globular, decorată pe umăr cu trei linii paralele 
orizontale realizate în tehnica Furchenstich (i/e: cărămiziu; n; f). Context: săpături anul 
1948 (MNUAI, nr. inv. 100). 
11. Toartă, supraînălţată, de ceaşcă, decorată la exterior cu patru linii paralele, verticale, 
realizate în tehnica Furchenstich (i/e: cenuşiu; n; f). Context: săpături anul 1948 
(MNUAI, nr. inv. 108). 
12. Toartă de cană, cu secţiunea lenticulară, decorată în partea superioară cu nouă linii 
verticale, paralele, realizate în tehnica Furchenstich, iar pe margine cu scurte incizii 
verticale sau oblice (i/e: cărămiziu; n; f). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 
119). 
 
Pl. 48 
 
1. Partea superioară a unei căni cu buza tăiată oblic. Sub buză poartă un decor format 
dintr-un şir de impresiuni triunghiulare (i: cafeniu; e: cafeniu, netezit; n; f). Context: 
săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 47). 
2. Fragment din buza tăiată oblic a unei căni. Sub margine este decorată cu un şir de 
crestături verticale, sub care a fost realizat un motiv în „schelet de peşte” executat în 
tehnica Furchenstich (i/e: cafeniu; n; f). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 
42). 
3. Fragment din buza tăiată oblic a unei căni, decorată pe margine cu un şir de crestături 
verticale (i/e: cărămiziu; n; s). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 45). 
4. Partea superioară a unei căni de mari dimensiuni, cu buza tăiată oblic. Marginea 
buzei este decorată cu mici crestături verticale (i/e: cărămiziu; n; f). Context: săpături 
anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 69). 
5. Fragment din partea superioară a unei căni, cu buza tăiată oblic. Întreg gâtul este 
ornamentat cu incizii formând un motiv în „brăduţ” (i/e: cărămiziu; n; s). Passim. 
Colecţia K. Haldenwang (MNUAI, nr. inv. 45). 
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6. Fragment din partea superioară a unei căni, cu buza tăiată oblic. Marginea vasului, 
îngroşată sub formă de „manşetă”, este decorată cu un şir de incizii verticale (i/e: 
cafeniu, netezit; n; f). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 58). 
7. Cană, cu corpul globular, buza tăiată oblic şi toarta uşor supraînălţată. Întreg corpul 
este bogat ornamentat. Imediat sub buză s-a realizat un şir de crestături verticale, sub 
care se distinge un motiv în „schelet de peşte” realizat în tehnica Furchenstich; la baza 
gâtului se observă acelaşi motiv, dar executat doar prin incizare simplă. Un şir format 
din incizii adânci verticale acoperă umărul cănii, sub care, pe diametrul maxim se 
desfăşoară o friză din linii în zigzag executate în tehnica Furchenstich. Restul corpului, 
până spre fundul vasului, este acoperit cu motivul înlănţuit al „scutului” deschis la 
partea superioară, format din numeroase linii paralele realizate în tehnica 
împunsăturilor succesive. Toartă este şi ea bogat ornamentată, începând din jumătatea 
superioară, până la gura cănii, cu registre de linii verticale (şapte pe exterior, nouă pe 
curbura dinspre gură), flancate pe margini de crestături oblice (i/e: cafeniu, cu flecuri de 
culoare cenuşiu închis; n; s). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 124). 
 
Pl. 49 
 
1. Fragment din buza unui vas cu Trichterrand. Marginea exterioară este decorată cu 
alveole verticale sau uşor oblice, iar interiorul este ornamentat cu patru linii paralele, 
orizontale, de sub care pornesc triunghiuri înlănţuite formate din linii verticale, toate 
executate în tehnica Furchenstich (i/e: roşcat, lustruit; n; f). Passim. Colecţia K. 
Haldenwang (MNUAI, nr. inv. 11). 
2. Partea superioară a unui mic vas globular, cu buza evazată. Sub marginea exterioară 
se disting mai multe linii paralele, orizontale, realizate în tehnica Furchenstich, iar pe 
interiorul buzei triunghiuri formate din linii în aceeaşi tehnică, terminate la capete cu 
câte o alveolă oblică (i/e: negru; n+p; s). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 
97). 
3. Fragment din buza unui vas, puternic arcuită la exterior, pe interiorul căreia a fost 
realizat un decor format din metope de câte patru linii paralele, orizontale, de sub care 
pornesc triunghiuri înlănţuite, formate din linii verticale, toate executate în tehnica 
împunsăturilor succesive (i: cenuşiu; e: slip cărămiziu; n+p; s). Context: săpături anul 
1948 (MNUAI, nr. inv. 52). 
4. Fragment din buza unui vas, puternic arcuită la exterior, pe interiorul căreia a fost 
realizat un decor format dintr-un şir de alveole, de sub care pornesc triunghiuri 
înlănţuite, formate din linii verticale, executate în tehnica împunsăturilor succesive (i/e: 
cărămiziu-cenuşiu; n; s). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 48). 
5. Fragment din gâtul cilindric, cu buza evazată, a unui vas. La baza gâtului se observă 
metope de mai multe linii orizontale, realizate în tehnica Furchenstich (i: slip cafeniu; e:  
cărămiziu; n; s). Fragment din buza unui vas, puternic arcuită la exterior, pe interiorul 
căreia a fost realizat un decor format din metope de câte patru linii paralele, orizontale, 
de sub care pornesc triunghiuri înlănţuite, formate din linii verticale, toate executate în 
tehnica împunsăturilor succesive (i: cenuşiu; e: slip cărămiziu; n+p; s). Context: săpături 
anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 81). 



Cristian Ioan Popa 

 268

6. Fragment din buza unui vas, puternic arcuită în afară. Marginea exterioară este 
decorată cu crestături verticale, iar interiorul este ornamentat cu trei linii paralele, 
orizontale, de sub care pornesc triunghiuri înlănţuite formate din linii verticale, toate 
executate în tehnica Furchenstich. La baza gâtului începeau mai multe şiruri de linii 
orizontale, în aceeaşi tehnică (i/e: roşcat, lustruit; n; f). Passim. Colecţia K. Haldenwang 
(MNUAI, nr. inv. 93, 103). 
7. Fragment din buza unui vas, puternic arcuită la exterior, pe interiorul căreia a fost 
realizat un decor format dintr-un şir de alveole, de sub care pornesc triunghiuri 
înlănţuite, formate din linii verticale, executate în tehnica împunsăturilor succesive (i: 
brun; e: cărămiziu; n+p; s). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 49). 
 
Pl. 50 
 
1. Fragment dintr-un vas globular, prevăzut pe umăr, spre gât, cu toarte. Între toarte se 
desfăşoară un motiv în „schelet de peşte”, pe patru rânduri, executat în tehnica 
Furchenstich (i/e: cafeniu, lustruit; n; f). Passim . Colecţia K. Haldenwang (MNUAI, nr. 
inv. 14). 
2. Fragmente din umărul unui vas, de mari dimensiuni, pe care se distinge un decor 
bogat format din frize şi metope. Înspre gât, mărginind aceste registre s-a executat un şir 
orizontal de alveole alungite, sub care se desfăşoară frize de mai multe linii orizontale, 
segmentate pe grupe, între care metopele sunt formate din triunghiuri înlănţuite, din 
linii verticale; toate liniile sunt executate în tehnica împunsăturilor succesive (i/e: slip 
cafeniu, parţial căzut, n+p; s). Passim. Colecţia K. Haldenwang (MNUAI, nr. inv. 15). 
3. Fragment din umărul unui vas, de mari dimensiuni (urcior?). În zona de contact cu 
umărul decorul este format din şiruri de alveole dispuse orizontal, de sub care pornesc, 
pe umăr, triunghiuri formate din linii oblice, realizate în tehnica Furchenstich (i/e: 
cărămiziu; n+p; s). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 82). 
4. Fragmente din umărul unui vas, de mari dimensiuni (urcior?), bogat ornamentate pe 
întreaga suprafaţă. Se disting mai multe registre decorative, ce se repetă, formate din 
grupe de câte zece linii orizontale, sub care se desfăşoară triunghiuri formate din linii 
oblice, toate executate în tehnica Furchenstich, între care se interpune un şir orizontal de 
impresiuni (i/e: cenuşiu; n; f). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 37, 79, 84, 
88). 
5. Fragment din peretele unui vas, onamentat cu linii în tehnica Furchenstich, dispuse în 
„V”-uri largi, paralele, flancate de linii verticale, în aceeaşi tehnică (i: slip cafeniu; e: 
cafeniu; n; s). Passim. Colecţia Ion Raica (MNUAI, nr. inv. 29). 
 
Pl. 51 
 
1. Fragment din gâtul şi umărul unui vas globular decorat la baza gâtului cu un şir de 
crestături oblice, sub care, pe umăr, s-au realizat grupe de linii orizontale în tehnica 
împunsăturilor succesive, între care se distinge un ornament sub formă de „melcişor” (i: 
cenuşiu; e: cafeniu; n; f). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 91). 
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2. Fragment din umărul unui urcior sau al unei amfore, decorat cu trei linii orizontale, 
de sub care pornesc alte linii verticale, realizate în tehnica Furchenstich (i: roşcat; e: 
cărămiziu; n+p; s). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 62). 
3. Fragment din umărul unui urcior sau al unei amfore, decorat în tehnica 
împunsăturilor succesive cu grupe de câte şase linii orizontale, sub care s-au realizat 
triunghiuri din linii verticale, dispuse cu vârful în sus; deasupra acestor motive a fost 
realizat un şir orizontal de impresiuni scurte, verticale (i/e: cenuşiu; n; s). Passim. 
Colecţia K. Haldenwang (MNUAI, nr. inv. 20). 
4. Fragment din umărul unui urcior sau al unei amfore, decorat în tehnica 
împunsăturilor succesive cu o friză formată din opt linii orizontale, deasupra şi sub care 
care s-au realizat triunghiuri din linii verticale, dispuse cu vârful în jos (i/e: cărămiziu; n; 
s). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 80). 
5. Fragment din umărul unui urcior sau al unei amfore, decorat în tehnica 
împunsăturilor succesive cu triunghiuri înlănţuite formate din linii verticale, cu vârful 
dispus în jos (i: roşcat; e: cafeniu; n+p; f). Passim. Colecţia K. Haldenwang (MNUAI, nr. 
inv. 17). 
6. Fragment din umărul şi zona centrală a unui vas, decorat pe umăr cu un şir de 
impresiuni verticale, sub care s-a executat o friză formată din linii orizontale în tehnica 
Furchenstich (i: slip cafeniu; e: cafeniu-negru, netezit; n; f). Context: săpături anul 1948 
(MNUAI, nr. inv. 83). 
7. Fragment din zona de mijloc a unui urcior sau al unei amfore ornamentat cu 
triunghiuri înlănţuite realizate din linii verticale, executate din împunsături succesive, 
cu un instrument având vârful drept; laturile triunghiurilor sunt marcate de mici 
impresiuni oblice, dese. Deasupra acestui motiv se observă un şir de impresiuni verticale 
(i: slip brun; e: cafeniu, n+p; f). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 89, 95). 
8. Fragment de vas decorat la baza gâtului cu un şir de impresiuni verticale, sub care, pe 
umăr, s-au realizat grupe de câte şapte linii orizontale, în tehnica Furchenstich; sub 
acestea probabil se aflau trunghiuri înlănţuite, executate în aceeaşi tehnică (i/e: cafeniu; 
n+p; s). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 101). 
9. Fragment din umărul unei amfore sau al unui urcior, decorat cu un motiv în „schelet 
de peşte” realizat din împunsături succesive, sub care, la cca. 2,5 cm distanţă urmează o 
friză formată din grupe de linii orizontale executate în aceeaşi tehnică (i/e: cafeniu; n; f). 
Passim. Colecţia K. Haldenwang (MNUAI, nr. inv. 19). 
10. Fragment din umărul unui vas, pe care s-au executat, în tehnica împunsăturilor 
succesive, două frize suprapuse, cea superioară în „schelet de peşte”, cea inferioară 
formată din grupe de linii orizontale; deasupra acestora se observă un şir de impresiuni 
verticale (i: slip roşcat; e: roşcat; n+p; f). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 
87). 
 
Pl. 52 
 
1. Fragment ceramic decorat cu triunghiuri înlănţuite realizate în tehnica 
împunsăturilor succesive, cu laturile oblice, deasupra cărora se observă un grup de linii 
orizontale (i/e: cafeniu; n; f). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 94). 
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2. Fragment ceramic decorat pe umăr cu grupe distanţate de linii orizontale executate în 
tehnica Furchenstich (i: slip cafeniu; e: slip cafeniu, parţial căzut; n; s). Context: săpături 
anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 104). 
3. Fragment ceramic decorat pe umăr în tehnica Furchenstich, cu grupe de linii 
orizontale, sub care probabil se afla un motiv format din triunghiuri înlănţuite (i: 
cafeniu; e: cenuşiu; n; s). Passim. Colecţia K. Haldenwang (MNUAI, nr. inv. 23). 
4. Fragment ceramic decorat pe umăr în tehnica Furchenstich cu linii orizontale, sub 
care se observă un motiv în zigzag (?), realizat din linii paralele (i: cenuşiu; e: cafeniu; n; 
s). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 90). 
5. Fragment din zona pântecului unui vas decorat în tehnica Furchenstich cu triunghiuri 
având laturile verticale, marcate la partea inferioară cu grupe scurte de împunsături 
succesive, dispuse orizontal; în dreptul părţii de jos a triunghiului păstrat se desfăşoară 
mai multe linii orizontale executate în aceeaşi tehnică (i/e: cenuşiu închis; n; s). Context: 
săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 94). 
6. Fragment din zona umărului unui vas decorat în tehnica Furchenstich cu o friză de 
linii orizontale, sub care se desfăşoară, probabil, un motiv format din triunghiuri 
înlănţuite, în aceeaşi tehnică (i/e: cenuşiu; n; s). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, 
nr. inv. 86). 
7. Fragment din umărul unei amfore sau al unui urcior decorat cu triunghiuri înlănţuite, 
având laturile verticale, realizate în tehnica împunsăturilor succesive (i/e: cenuşiu închis; 
n+p; s). Passim. Colecţia K. Haldenwang (MNUAI, nr. inv. 21). 
8. Fragment din gâtul unei căni decorată în zona de contact cu umărul cu un motiv în 
„schelet de peşte” realizat din incizii (i/e: cărămiziu; n+p+mică; g). Context: săpături 
anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 106). 
 
Pl. 53 
 
1. Fragment din peretele unui vas decorat cu o aplicaţie plastică, sub forma unui disc din 
care porneşte oblic spre stânga o prelungire, păstrată fragmentar, pe care s-au incizat 
linii oblice. Deasupra şi la stânga aplicaţiei se observă crestături oblice dispersate 
neregulat; sub aplicaţie s-au realizat linii orizontale, frânte oblic spre stânga, executate în 
tehnica Furchenstich (i/e: cafeniu; n+p; f). Passim. Colecţia K. Haldenwang (MNUAI, nr. 
inv. 25). 
2. Fragment din umărul unui urcior sau al unei amfore decorată cu o aplicaţie plastică 
formată dintr-un disc continuat oblic, spre stânga, cu o prelungire, păstrată parţial; pe 
prelungire s-au realizat incizii verticale. Deasupra aplicaţiei, spre stânga, se observă un 
triunghi format din linii verticale aflat sub o linie orizontală, toate executate în tehnica 
Furchenstich (i/e: cafeniu; n; f). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 36). 
3. Fragment din umărul unui urcior sau al unei amfore decorat cu o friză formată din 
grupe de linii orizontale realizate în tehnica Furchenstich, sub care se desfăşoară o friză 
din triunghiuri de linii oblice. Cele două frize sunt întrerupte de o aplicaţie formată 
dintr-un disc, din care porneşte oblic, spre stânga, o prelungire păstrată parţial; discul 
este decorat cu mici incizii dispuse radial, iar prelungirea cu crestături verticale (i/e; 
cafeniu; n; f). Passim. Colecţia K. Haldenwang (MNUAI, nr. inv. 2). 
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4. Buza unui vas-borcan decorată sub margine cu o aplicaţie de tip „potcoavă”, crestată 
cu linii verticale, sub care se observă urmele unui decor format din incizii oblice paralele 
(i/e: cărămiziu; n+p; s). Passim (colecţia K. Haldenwang) (MNUAI, nr. inv. 22). 
5. Fragment din partea superioară a unui vas decorat cu o „potcoavă” pe care s-a realizat 
un şir de alveole verticale, în jurul căreia se observă linii orizontale executate în tehnica 
împunsăturilor succesive; sub acest motiv pornesc linii oblice realizate în aceeaşi tehnică 
(i/e: cafeniu; n+p; f). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 35). 
6. Fragment ceramic din partea superioară a unui vas, a cărei buză se arcuieşte spre 
exterior, decorat cu o proeminenţă puternică, alungită orizontal (i: cafeniu; e: cărămiziu; 
n; f). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 38). 
7. Fragment din buza unui castron tronconic decorat sub buză cu două creste verticale, 
alveolate, ce întrerup două şiruri de impresiuni realizate sub marginea vasului (i: 
cafeniu; e: brun; n+p; g). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 92). 
8. Fragment din buza unui vas-borcan decorat cu o „potcoavă” în relief, ornamentată cu 
crestături verticale, alături de care se distinge un motiv format din triunghiuri îngropate 
realizate prin incizare (i/e: cărămiziu; n+p; g). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. 
inv. 105). 
 
Pl. 54 
 
1. Fragment din buza unui urcior sau al unei amfore, cu buza răsfrântă oblic şi gâtul 
cilindric (i/e: cărămiziu; n; f). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 68). 
2. Buza unui vas, uşor înclinată şi îngroşată spre exterior, decorată cu două şiruri de 
alveole verticale (i/e: cafeniu; n; s). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 66). 
3. Buza unui urcior, având buza puternic lăţită şi înclinată oblic spre exterior; pe buză s-
au realizat alveolări verticale. Se remarcă diametrul foarte mic al gâtului interior (i/e: slip 
roşcat; n; f). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 54). 
4. Fragment din partea superioară a unei amfore (?) decorat sub buză şi la baza gâtului 
cu câte un şir orizontal de impresiuni verticale (i: cărămiziu; e: slip roşcat; n; s). Context: 
săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 46). 
5. Fragment dintr-un vas care păstrează, în zona inferioară a gâtului, resturile unei 
toarte care se închidea sub buză. Atât pe gât, cât şi pe umăr se găsesc grupe de incizii 
dispuse oblic (i: cărămiziu; e: brun; n+p; s). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. 
inv. 99). 
6. Fragment din buza unui vas cu partea superioară bitronconică, având marginea uşor 
trasă la exterior; sub buză s-a realizat un şir de impresiuni verticale alungite (i/e: cafeniu; 
n+p; s). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 50). 
7. Fragmente din partea superioară a unui castron cu umărul rotunjit şi buza trasă uşor 
oblic spre exterior (ø gurii = 38 cm). Zona umărului este decorată cu trei şiruri 
orizontale de alveole (i/e: roşcat, lustruit; n+p; f). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, 
nr. inv. 39). 
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Pl. 55 
 
1. Fragment din partea superioară a unui castron, cu umărul rotunjit şi buza uşor 
arcuită la exterior. Diametrul maxim este decorat cu două şiruri orizontale de 
impresiuni alungite (i: cenuşiu; e: cărămiziu; n+p; g). Context: săpături anul 1948 
(MNUAI, nr. inv. 51). 
2. Fragment din buza unui castron tronconic, cu marginea îngroşată, lăţită spre exterior 
şi teşită oblic la interior (i: roşcat; e: cafeniu; n+p; s). Context: săpături anul 1948 
(MNUAI, nr. inv. 56). 
3. Fragment din partea superioară a unei străchini calotiforme, cu buza lăţită şi răsfrântă 
la exterior. Sub buză s-au executat crestături alungite dispuse vertical (i/e: slip cenuşiu-
cafeniu, parţial căzut; n; s). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 67). 
4. Fragment din buza unui vas-borcan, cu marginea arcuită puternic spre exterior, 
decorată cu un şir de alveole. Pe gât, începând de sub buză, s-au realizat incizii 
întretăiate oblic (i: cărămiziu; e: cafeniu+negru; n+p; g). Context: săpături anul 1948 
(MNUAI, nr. inv. 61). 
5. Fragment din buza unei amfore sau a unui urcior, arcuită la exterior, pe marginea 
căreia s-a realizat un şir de crestăruri (i: cafeniu; e: roşcat, lustruit; n; f). Context: 
săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 60). 
6. Fragment din buza unei amfore sau a unui urcior, arcuită la exterior, pe marginea 
căreia s-a realizat un şir de alveole (i: cărămiziu-cenuşiu; e: slip cărămiziu; n+p; s). 
Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 41). 
7. Fragment din buza unui vas-borcan, cu marginea înclinată spre exterior, decorată sub 
cant cu un şir de alveole. Pe gât, începând de sub buză, s-au realizat incizii întretăiate 
oblic (i/e: cărămiziu închis; n+p; s). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 44). 
8. Fragment de strachină tronconică, cu corpul foarte scund şi buza teşită oblic la 
interior şi uşor trasă în afară. Sub buză s-a imprimat un şir de alveole (i: cafeniu; e: 
cenuşiu; n+p; s). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 57). 
9. Fragment din fundul unui vas, cu partea centrală exterioară uşor concavă (ø = 13,5 
cm) (i/e: cărămiziu; n+p; s). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 115). 
 
Pl. 56 
 
1. Fragmente din gâtul şi umărul unei amfore sau ale unui urcior. Vasul purta la baza 
gâtului o friză incizată în „schelet de peşte”, de sub care porneau benzi verticale incizate 
haşurate în reţea (i: cenuşiu; e: cafeniu, lustruit; n; f). Context: săpături anul 1948 
(MNUAI, nr. inv. 102, 111, 114). 
2. Fragmente din partea inferioară al unei amfore sau ale unui urcior decorate cu benzi 
verticale incizate haşurate în interior cu linii dispuse în „V” (i: roşcat; e: cafeniu, cu 
flecuri negre; n; f). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 71, 111). 
3. Fragmente din partea superioară a peretelui unui urcior sau ale unei amfore decorate 
cu benzi verticale incizate, haşurate în reţea (i: slip roşcat, lustruit; e: cărămiziu-cafeniu; 
n; f). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 75, 76, 77, 78, 112). 
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Pl. 57 
 
1. Fragment din umărul unui urcior sau al unei amfore decorat cu benzi verticale 
incizate haşurate oblic (i: slip cărămiziu; e: cenuşiu; n; s). Context: săpături anul 1948 
(MNUAI, nr. inv. 73). 
2. Fragment din umărul unui urcior sau al unei amfore decorat cu benzi verticale 
incizate haşurate în reţea (i/e: cărămiziu; n+p; s). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, 
nr. inv. 65). 
3. Fragment din umărul unui urcior sau al unei amfore decorat cu benzi verticale 
incizate haşurate în reţea ce pornesc de sub o bandă orizontală haşurată oblic (i/e: 
cărămiziu; n+p; s). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 63). 
4. Fragment din peretele unui urcior sau al unei amfore decorat cu benzi duble verticale, 
haşurate diferit, una în reţea, cealaltă oblic (i: roşcat; e: cenuşiu; n; f). Context: săpături 
anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 111). 
5. Fragment din umărul şi gâtul unui urcior sau al unei amfore decorat cu benzi 
verticale incizate haşurate în reţea ce pornesc de sub o bandă orizontală haşurată în mod 
similar (i: slip brun, lustruit; e: cenuşiu, lustruit; n; f). Context: săpături anul 1948 
(MNUAI, nr. inv. 83). 
6. Fragment din peretele unui urcior sau al unei amfore decorat cu o bandă verticală, 
incizată, haşurată în interior cu linii în „V” (i/e: cafeniu; n; f). Context: săpături 1948 
(MNUAI, nr. inv. 113). 
7. Fragment din peretele unui urcior sau al unei amfore decorat cu o bandă verticală 
haşurată oblic (i: brun; e: cafeniu; n; s). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 
111). 
8. Fragment din zona diametrului maxim al unui urcior sau al unei amfore decorat cu 
benzi verticale incizate haşurate în reţea (i: slip cărămiziu, căzut în cea mai mare parte; e: 
slip cărămiziu, netezit; n+p; s). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 70). 
 
Pl. 58 
 
1. Buza unui vas, arcuită spre exterior şi decorată pe margine cu crestături fine (i/e: 
cafeniu; n+p; s). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 43). 
2. Fragment din buza unui vas-borcan evazată şi îngroşată la exterior sub formă de 
„manşetă”. Pe „manşetă” avem un şir de crestături verticale, sub care urmează un şir de 
impresiuni scurte; pe gât incizii oblice (i: cărămiziu; e: cenuşiu; n+p; s). Context: 
săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 53). 
3. Fragment ceramic din peretele unui urcior sau al unei amfore decorat cu o bandă 
verticală incizată în interior în „brăduţ” (i/e: slip cafeniu; n; f). Context: săpături anul 
1948 (MNUAI, nr. inv. 111). 
4. Fragment din buza unui vas cu gâtul înalt decorat sub marginea exterioară cu două 
şiruri orizontale de impresiuni (i/e: cafeniu, netezit; n; f). Context: săpături anul 1948 
(MNUAI, nr. inv. 59). 
5. Fragment din peretele unui urcior sau al unei amfore decorat cu benzi verticale 
paralele haşurate în reţea şi oblic (i/e: cafeniu; n; s). Context: săpături anul 1948 
(MNUAI, nr. inv. 111). 
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6. Fragment din umărul unui urcior sau al unei amfore decorat cu o bandă incizată 
verticală, haşurată oblic, ce porneşte din două şiruri orizontale de impresiuni verticale (i: 
slip brun; e: cafeniu, lustruit; n; f). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 98). 
7. Fragment ceramic din peretele unui urcior sau al unei amfore decorat cu o bandă 
verticală incizată haşurată în „V” (i/e: cafeniu; n; s). Context: săpături anul 1948 
(MNUAI, nr. inv. 111). 
8. Fragment ceramic din peretele unui urcior sau al unei amfore decorat cu benzi 
verticale incizate haşurate oblic (i: slip brun; e: cafeniu+negru; n; f). Context: săpături 
anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 72). 
 
Pl. 59 
 
1. Toartă de urcior, în bandă lată, terminată la partea superioară, pe margini, cu două 
proeminenţe trase din pastă. Marginea de pe buză este decorată cu alveole. Pe toartă s-
au incizat grupe de linii lungi, verticale (i/e: cafeniu; n; f). Context: săpături anul 1948 
(MNUAI, nr. inv. 118). 
2. Toartă de urcior, în bandă lată, terminată la partea superioară, pe margini, cu două 
proeminenţe trase din pastă. Decorul este format din linii verticale incizate, atât pe 
corpul torţii, cât şi pe cele două proeminenţe, acolo unde întâlnim grupe de câte trei 
incizii; pe marginea care face corp comun cu buza se distinge un decor format din 
alveole (i/e: cărămiziu; n+p; f). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 66). 
3. Toartă de urcior, în bandă lată, terminată la partea superioară, pe margini, cu doi 
butoni traşi, din pastă. Toarta este decorată cu şiruri orizontale de impresiuni alungite, 
verticale, care acoperă în zona buzei şi butonii (i/e: cafeniu; n; f). Passim. Colecţia K. 
Haldenwang (MNUAI, nr. inv. 7). 
4. Toartă de urcior, în bandă lată, terminată la partea superioară, pe margini, cu doi 
butoni proeminenţi, aplicaţi. Pe corp decorul este format din şiruri orizontale de 
impresiuni alungite, verticale (i/e: slip cafeniu, parţial căzut; n+p; s). Passim. Colecţia K. 
Haldenwang (MNUAI, nr. inv. 3). 
5. Buză de urcior, din marginea căreia porneşte o toartă în bandă lată, terminată la 
partea superioară cu trei butoni discoidali. Butonii sunt ornamentaţi cu alveole dispuse 
radial pe margine, sub care, pe corp, toarta este decorată cu un şir orizontal de alveole 
(i/e: cafeniu; n+p; s). Passim. Colecţia K. Haldenwang (MNUAI, nr. inv. 4). 
6. Fragment din buza unui urcior, din care porneşte o toartă în bandă lată terminată la 
partea superioară, pe margine, cu o proeminenţă-nervură. Pe corp, toarta este 
ornamentată cu un şir vertical de alveole semilunare, paralel cu marginea, atât pe 
interior, cât şi pe exterior; pe nervură şi buză apar mici crestături (i/e: cenuşiu, lustruit; 
n; f). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 122). 
7. Toartă de urcior ornamentată cu trei nervuri proeminente, terminate la partea 
superioară, pe buză, cu protuberanţe mici discoidale. Nervurile sunt decorate cu mici 
crestături (i/e: cafeniu; n; s). Passim. Colecţia K. Haldenwang (MNUAI, nr. inv. 6). 
8. Toartă de urcior ornamentată cu trei nervuri proeminente, terminate la partea 
superioară, pe buză, cu butoni discoidali. Nervurile sunt decorate cu alveole (i/e: 
cafeniu; n+p; s). Passim. Colecţia K. Haldenwang (MNUAI, nr. inv. 5). 
 



Contribuţii la preistoria văii Sebeşului (I). Locuiri Coţofeni din zona deluroasă 

 275

Pl. 60 
 
1. Fragment din toarta în bandă a unui urcior, bogat ornamentată. Întreg câmpul torţii 
este acoperit cu un motiv în „scut”, format din linii în tehnica Furchenstich, flancat de 
crestăruri orizontale pe margine. Deasupra motivului s-au realizat linii verticale în 
aceeaşi tehnică (i/e: cafeniu-cenuşiu; n+p; f). Passim. Colecţia K. Haldenwang (MNUAI, 
nr. inv. 16). 
2. Fragment din peretele unui urcior ce păstrează baza unei toarte în bandă lată. Toarta 
este decorată cu trei nervuri verticale, bine reliefate, crestate orizontal; între nervuri apar 
grupe de impresiuni verticale dispuse pe şiruri orizontale. Decorul peretelui este format 
din linii paralele, realizate în tehnica Furchenstich, care înconjoară toarta (i/e: cafeniu; n; 
s). Passim. Colecţia K. Haldenwang (MNUAI, nr. inv. 10). 
3. Fragment din toarta în bandă lată a unui urcior decorată cu nervuri verticale 
terminate la partea superioară cu mici protuberanţe aplatizate. Decorul constă din 
incizii scurte orizontale sau oblice realizate pe nervuri sau din incizii haşurate în reţea, 
dispuse în spaţiul dintre nervuri (i/e: cafeniu; n; f). Context: săpături anul 1948 
(MNUAI, nr. inv. 123). 
4. Toarta unui castron sau a unei amfore decorată la partea superioară cu un şir de 
impresiuni (i/e: slip cafeniu, lustruit, n, f). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 
121). 
5. Toarta prinsă pe peretele unui vas, posibil bitronconic (i/e: roşcat; n; f). Context: 
săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 120). 
6. Fragment din toarta în bandă lată a unui urcior. Marginile sunt decorate cu alveole 
rare, iar întreaga suprafaţă exterioară cu incizii dispuse în „V” (i: brun; e: cafeniu; n+p; 
f). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 64). 
7. Fragment din peretele şi partea inferioară a unei toarte aparţinând unui urcior. Toarta 
este decorată pe ambele margini cu câte o bandă verticală, incizată, haşurată în interior 
în „V” sau în reţea (i/e: cafeniu-cenuşiu; n+p; s). Passim. Colecţia K. Haldenwang 
(MNUAI, nr. inv. 8). 
8. Fragment din peretele şi partea inferioară a unei toarte în bandă lată. Pe corp, toarta 
este decorată cu şiruri orizontale de impresiuni, iar pe margini cu crestături (i/e: 
cenuşiu; n+p; s). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 117). 
9. Fragment din peretele şi partea inferioară a unei toarte aparţinând unui urcior. Toarta 
este decorată spre ambele margini cu câte o bandă verticală, incizată, haşurată oblic, iar 
pe margini cu crestături orizontale. Baza torţii este marcată printr-un şir de mici 
impresiuni, de sub care porneau benzi verticale incizate (i/e: slip cafeniu; n+p; f). 
Passim. Colecţia K. Haldenwang (MNUAI, nr. inv. 9). 
10. Fragment din peretele şi partea inferioară a unei toarte în bandă lată (i/e: cafeniu; 
n+p; s). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 116). 
 
Pl. 61 
 
1. Fragmente de vas decorate pe umăr cu metope de linii orizontale în tehnica 
Furchenstich, flancate la partea superioară de un şir de impresiuni de formă 
triunghiulară alungite; deasupra acestui motiv a fost realizată o friză de cercuri 
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concentrice executate în tehnica împunsăturilor succesive (i/e: slip maroniu-cenuşiu; n; 
f). Context: S IV/2000 (UAB, nr. inv. 8920). 
2. Fragment de vas decorat cu o friză de impresiuni alungite de formă dreptunghiulară, 
deasupra căreia se păstrează o parte dintr-un motiv format din cercuri concentrice (i/e: 
cenuşiu; n+p; s). Context: S IV/2000 (UAB, nr. inv. 8703). 
3. Fragment din umărul unei amfore sau al unui urcior decorat cu cercuri concentrice 
realizate în tehnica Furchenstich, sub care se distinge o friză formată din grupe de linii 
orizontale executate în aceeaşi tehnică (i: slip roşcat; e: cafeniu; n; f). Context: săpături 
anul 1948 (MNUAI, nr. inv. 34). 
4. Fragment de vas decorat cu un motiv format din cinci cercuri concentrice, ultimele 
trei cercuri exterioare, realizate în tehnica Furchenstich, fiind retezate la părţile de sus şi 
jos de şiruri orizontale de impresiuni rare. Cercurile întregi au fost realizate în tehnica 
„şnurului fals” (i/e: cafeniu-brun; n+p; s). Passim (MMIRS). 
5. Fragment ceramic decorat cu cercuri concentrice executate în tehnica împunsăturilor 
succesive (i: portocaliu-brun; e: cenuşiu-brun; n+p; s). Passim (MMIRS). 
6. Fragment din peretele unui vas decorat cu linii orizontale executate în tehnica 
Furchenstich, sub care se observă o parte dintr-o ghirlandă realizată în aceeaşi tehnică 
(i/e: cenuşiu; n; s). Context: S II/2000 (UAB). 
7. Toartă de urcior, în bandă lată, de mari dimensiuni. La baza toartei, spre zona de 
prindere de corpul vasului a fost realizată o replică după o podoabă de tipul 
pandantivului-ochelari, executată din linii subţiri în care s-au realizat, pe alocuri, 
împunsături succesive. De-a lungul toartei au fost realizate trei benzi de incizii haşurate 
în reţea şi oblic, iar pe margini au fost executate crestături uşor oblice (i/e: cenuşiu; n+p; 
s). Passim (MMIRS). 
 
Pl. 62 
 
1. Aşchie de cuarţit. Context: S II/2000 (UAB). 
2. Gratoar (?) din silex maroniu. Context: S II/2000 (UAB). 
3. Unealtă (?) din silex de culoare vişinie. Context: S II/2000 (UAB) (UAB, nr. inv. 
8915). 
4. Vârf din gresie cu suprafaţa finisată, circular în profil. Passim (MMIRS). 
5. Krummesser (?) realizat din gresie, cu suprafaţa şlefuită fin. Passim (MMIRS). 
6. Unealtă lucrată din cuarţit, cu profil trapezoidal. Context: S IV/2000 (UAB). 
7. Frecător din piatră de râu, cu suprafaţa activă netezită drept. Context: S II/2000 
(UAB, nr. inv. 8911). 
8. Frecător din piatră, de formă bitronconică, cu urme de utilizare (ø = 7,5 cm; h = 5 
cm). Colecţia K. Haldewang , 1929 (nr. inv. MMIRS 1238). 
9. Frecător din piatră, de formă cilindrică, cu urme de utilizare (ø = 6,4 cm; h = 5,6 cm). 
Colecţia K. Haldewang, 1929 (MMIRS). 
 
Pl. 63 
 
1. Fragment de lipitură de perete din lut amestecat cu paie tocate. Pe o parte a sa pot fi 
observate urmele a două nuiele imprimate, ambele cu diametrul reconstiuit de 0,7 cm. 
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Dispunerea lor credem că era orizontală, ca împletitură între pari. Context: S II/2000 
(UAB, nr. inv. 8804). 
2. Fragment de lipitură de perete din lut amestecat cu paie tocate. Lutuiala făcea parte 
dintr-un colţ în unghi drept şi acoperea un par, bănuim dispus vertical, cu diametrul 
reconstituit de peste 3 cm. Context: S II/2000. 
3. Fragment de lipitură de perete din lut amestecat cu nisip. Una dintre feţe este ruptă, 
dar cea păstrată conservă urma faţetări, care privită în secţiune prezintă trei laturi şi 
două muchii, de forma unui trapez. Context: săpături 1948 (MUNAI). 
4. Fragment de lipitură de perete din lut amestecat cu paie tocate. Pe una dintre feţe pot 
fi observate urmele a două nuiele imprimate, cu diametrul reconstituit de 1,4, respectiv 
1,8 cm. Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8892). 
5. Fragment de lipitură de perete din lut amestecat cu paie tocate. Lutuiala făcea parte 
dintr-un colţ în unghi drept în care au rămas imprimate amprentele a două nuiele, cu 
diametrul reconstituit de 1,2, respectiv 1,5 cm. Context: S II/2000 (UAB, nr. inv. 8794). 
 
Săsciori-Vârfu Mâglii 
 
Pl. 64 
 
1. Fragmente dintr-un castron cu Trichterrand, prevăzut între umăr şi buză cu două 
toarte. Pe umăr s-a realizat un decor format dintr-un şir orizontal de impresiuni 
verticale, alungite (i/e: cafeniu; n+p; s). S. 2005. 
2. Fragmente din partea de mijloc a unui vas-borcan decorat cu benzi verticale, incizate, 
haşurate în interior (i/e: cărămiziu; n+p; s). S. 2005. 
3. Fragmente dintr-un vas de mari dimensiuni decorat pe gât cu incizii dispuse în 
„triunghiuri îngropate”, iar pe umăr cu barbotină (i/e: cărămiziu; n+p; g). S. 2005. 
 
Pl. 65 
 
1. Fragment de vas decorat cu linii în „schelet de peşte” executate în tehnica 
împunsăturilor succesive (i/e: cenuşiu; n; s). S. 1998. 
2. Fragment de vas decorat cu linii verticale executate în tehnica împunsăturilor 
succesive (i/e: cenuşiu; n; s). S. 1998. 
3. Fragment din buza unui vas, cu marginea răsfrântă. Pe interiorul buzei a fost realizat 
un şir de linii verticale în tehnica Furchenstich (i/e: cenuşiu-gălbui; n; s). S. 1998. 
4. Fragment de vas decorat cu triunghiuri formate din linii oblice executate în tehnica 
împunsăturilor succesive (i/e: cenuşiu; n+p; g). S. 1998. 
5. Fragment de vas decorat cu linii verticale executate în tehnica Furchenstich (i: gălbui; 
e: cenuşiu; n+p; g). S. 1998. 
6. Fragment din buza unui vas cu gura în formă de pâlnie. Pe marginea exterioară a fost 
executat un şir de impresiuni, iar pe interiorul buzei două şiruri orizontale de 
impresiuni, sub care s-au realizat triunghiuri în tehnica Furchenstich formate din linii 
verticale, având laturile deschise marcate cu impresiuni eliptice (i: cenuşiu; e: brun; n+p; 
s). S. 1998. 
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7. Fragment de vas decorat cu linii orizontale executate în tehnica Furchesntich (i/e: 
cărămiziu; n+p; s). S. 1998. 
8. Fragment de vas decorat cu linii orizontale executate în tehnica împunsăturilor 
succesive, flancate la partea superioară de un şir de crestături oblice (i/e: cenuşiu; n+p; 
s). S. 1998. 
9. Fragment din buza unui vas cu gura în formă de pâlnie. Pe marginea exterioară s-au 
realizat impresiuni scurte, sub care s-au executat linii orizontale în tehnica Furchenstich. 
Pe partea interioară buza este decorată cu două şiruri orizontale de impresiuni, sub care 
s-au realizat triunghiuri din linii verticale în tehnica Furchenstich (i/e: cenuşiu; n+p; s). 
S. 1998. 
10. Fragment de vas decorat cu triunghiuri formate din linii oblice executate în tehnica 
împunsăturilor succesive (i/e: cenuşiu; n+p; g). S. 1998. 
11. Fragment de vas decorat cu împunsături succesive, fără a fi executate însă în canal (i: 
negru; e: cafeniu; n; f). P. 2001. 
12. Fragment din buza unui vas cu gura în formă de pâlnie. Pe marginea exterioară s-au 
realizat impresiuni sub care s-au executat linii orizontale în tehnica Furchenstich. Pe 
partea interioară buza este decorată cu un şir orizontal de impresiuni, sub care s-au 
realizat triunghiuri din linii oblice executate în tehnica Furchenstich (i/e: cenuşiu; n+p; 
s). S. 1998.  
13. Fragment de vas decorat cu linii oblice executate în tehnica Furchesntich (i: cenuşiu; 
e: gălbui; n+p; g). S. 1998. 
14. Fragment de vas decorat pe corp cu triunghiuri formate din linii oblice executate în 
tehnica împunsăturilor succesive (i/e: negru; n+p; s). P. 2001. 
15. Fragment de vas decorat cu linii orizontale executate în tehnica împunsăturilor 
succesive (i/e: roşcat; n+p; g). S. 1998. 
16. Cană cu corpul globular aplatizat, căreia îi lipseşte gâtul şi toarta. În zona de lipire de 
gât, pe umăr a fost aplicat un rând de „boabe de linte” (unele căzute) sub care a fost 
incizat un şir de triunghiuri cu laturile marcate, haşurate oblic în interior (i/e: negru, cu 
suprafaţa lustruită; n; f). S. 1998. 
 
Pl. 66 
 
1. Fragment de vas decorat cu benzi înguste de linii haşurate la interior formând motive 
unghiulare (i: slip brun, în parte căzut; e: cenuşiu; n; g). S. 1998. 
2. Fragment ceramic decorat prin incizare cu o bandă verticală haşurată oblic (i/e: 
cenuşiu; n+p; g). S. 1998. 
3. Fragment de urcior sau amforă decorat prin incizare cu o bandă verticală haşurată în 
reţea (i: cafeniu; e: cafeniu; n+p; s). S. 1998. 
4. Fragment de urcior sau amforă decorat prin incizare cu o bandă verticală haşurată 
oblic (i/e: cenuşiu; n+p; g). S. 1998. 
5. Fragment de urcior sau amforă decorat prin incizare cu benzi verticale haşurate oblic 
(i: cărămiziu; e: negru; n+p; g). S. 1998. 
6. Fragment ceramic decorat prin incizare cu o bandă verticală haşurată oblic (i/e: 
cenuşiu; n+p; g). S. 1998. 
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7. Fragment de urcior sau amforă decorat prin incizare cu benzi haşurate oblic (i/e: 
cenuşiu; n+p; g). S. 1998. 
8. Fragment de vas decorat pe umăr cu şiruri orizontale de sub care pornesc şiruri 
verticale de impresiuni adânci (i: negru; e: cafeniu; n+p; g). S. 1998. 
9. Aplicaţie, desprinsă de pe corpul unui vas, de formă alungită decorată cu mai multe 
alveole apăsate cu degetul (i/e: cenuşiu-roşcat; n+p; g). S. 1998. 
10. Fragment de vas decorat pe umăr cu un şir orizontal de aplicaţii gen „boabe de 
linte”, de mari dimensiuni (1-1,1 cm) (i/e: cenuşiu; n+p; g). S. 1998. 
11. Fragment de vas decorat pe umăr cu un şir orizontal de impresiuni realizate cu un 
instrument având mai mulţi dinţi (i: cenuşiu; e: cărămiziu; n+p; s). S. 1998. 
12. Fragment de vas decorat pe umăr cu şiruri orizontale de impresiuni realizate cu o 
unealtă având mai mulţi zimţi (i: negru; e: cărămiziu; n+p; g). S. 1998. 
13. Buză de castron tronconic, cu marginea teşită oblic la interior decorată la exterior cu 
şiruri orizontale de impresiuni (i/e: cafeniu; n+p; g). S. 1998.  
14. Fragment de vas decorat cu şiruri orizontale de impresiuni (i/e: cenuşiu; n+p; g). S. 
1998. 
15. Fragment de vas decorat pe umăr cu un şir orizontal de impresiuni (i/e: cenuşiu; 
n+p; s). S. 1998. 
16. Fragment de vas decorat cu şiruri oblice de impresiuni rare (i: cafeniu; e: cenuşiu; 
n+p; g). S. 1998. 
17. Fragment de vas decorat sub buză cu şiruri orizontale de impresiuni (i/e: cafeniu; 
n+p; s). S. 1998. 
18. Fragment de vas decorat pe umăr cu şiruri orizontale, sub care au fost realizate linii 
oblice executate în tehnica împunsăturilor succesive (i: roşcat; e: cafeniu; n+p; g). S. 
1998. 
19. Fragment de castron tronconic cu buza îngroşată şi teşită oblic la interior. Pe 
interiorul buzei s-au realizat triunghiuri în tehnica Furchenstich, iar pe exterior, pe 
umăr, şiruri orizontale de impresiuni realizate cu o unealtă având vârful ondulat, 
apăsată oblic (i/e: cafeniu-cenuşiu; n+p; g). S. 1998. 
 
Pl. 67 
 
1. Fragment din buza evazată a unui vas decorată pe margine cu crestături verticale, iar 
pe interior cu un şir de impresiuni, sub care se observă cu motiv realizat din linii 
verticale executate în tehnica Furchenstich (i/e: cafeniu; n; f). S. 2005. 
2. Buza evazată a unui vas decorată pe margine cu alveole, iar pe interior cu două şiruri 
orizontale de linii verticale executate în tehnica Furchenstich (i/e: cenuşiu; n+p; g). S. 
2005 
3. Fragment din buza unui vas decorat sub margine cu un şir de impresiuni oblice (i/e: 
cafeniu; n+p; s). S. 2005. 
4. Fragment din umărul unui vas decorat cu un şir de impresiuni (i: cenuşiu; e: cafeniu; 
n+p; g). S. 2005. 
5. Fragment din buza unui vas-borcan decorată pe margine cu alveole oblice; sub 
margine decor incizat oblic (i: cărămiziu; e: negru; n+p; g). S. 2005. 
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6. Fragment din buza unui vas cu marginea îngroşată la exterior sub formă de 
„manşetă”, decorată cu alveole alungite verticale (i/e: brun; n+p; g). S. 2005. 
7. Fragment din gâtul unui vas decorat cu două linii verticale (i/e: cafeniu; n+p; g). S. 
2005. 
8. Fragment din umărul unui vas decorat cu un şir de alveole oblice (i/e: cafeniu; n+p; s). 
S. 2005. 
9. Fragment din peretele unui vas decorat cu triunghiuri formate din linii oblice 
executate în tehnica Furchenstich (i: cărămiziu; e: cenuşiu; n+p; g). S. 2005. 
10. Fragment din buza evazată a unui castron decorat cu un şir de alveole (i/e: slip 
cafeniu-brun; n+p; s). S. 2005. 
11. Fragment din peretele unei căni decorat cu motive realizate în tehnica Furchenstich 
(i: cafeniu; e: brun; n+p; s). 
12. Toartă în panglică, fără decor (i/e: cafeniu; n; s). S. 2005. 
13. Fragment din umărul unui vas decorat cu incizii întretăiate oblic, peste care s-a 
aplicat o „boabă de linte” (i/e: cafeniu; n+p; f). S. 2005. 
14. Fragment din partea inferioară a unui vas decorat în tehnica împunsăturilor 
succesive (i: cenuşiu; e: negru; n+p; s). S. 2005. 
15. Fragment din fundul unui vas (i/e: cărămiziu; n; s). S. 2005. 
16. Fragment ceramic decorat cu incizii verticale (i/e: cafeniu; n; s). S. 2005. 
 
Pl. 68 
 
1. Buză de vas arcuită uşor la exterior decorată sub margine cu incizii formând un haşur 
în reţea (i/e: cărămiziu-cenuşiu; n+p; g). S. 1998. 
2. Buză de vas arcuită puternic la exterior (i/e: roşcat; n+p; g). S. 1998. 
3. Fragment de buză decorată sub margine cu un şir orizontal de impresiuni (i/e: 
cafeniu; n+p; g). DF. 1998. 
4. Fragment de cană decorată sub buză cu linii incizate oblic (i: roşcat; e: cenuşiu; n+p; 
s). DF. 1998. 
5. Buză de vas, îngroşată mult faţă de grosimea gâtului, răsfrântă puternic la exterior. 
Sub buză a fost realizat un şir orizontal de impresiuni (i/e: roşcat; n+p; g). DF. 1998. 
6. Fragment de vas decorat pe corp cu şiruri orizontale de impresiuni şi linii verticale 
realizate în tehnica Furchenstich demarcate prin două linii orizontale (i/e: cafeniu; n+p; 
s). DF. 1998. 
7. Fragment de vas decorat pe umăr cu un şir orizontal de impresiuni, sub care s-au 
realizat linii verticale executate în tehnica Furchenstich (i/e: cenuşiu; n+p; g). DF. 1998. 
8. Toartă de cană, în panglică, decorată pe margini cu crestături oblice, iar pe corp cu 
două şiruri de alveole încadrate în benzi incizate (i/e: cafeniu; n; s). DF. 1998. 
9. Fragment de ceaşcă, decorată pe umăr cu un şir orizontal de mici alveole, sub care s-
au realizat şiruri de linii oblice şi verticale executate în tehnica Furchenstich (i/e: 
cenuşiu; n; s). DF. 1998. 
10. Fund de vas (i/e: cenuşiu; n+p; g). DF. 1998. 
11. Fragment de ceaşcă, decorat cu linii oblice executate în tehnica Furchenstich (i/e: 
cafeniu; n; s). DF. 1998. 
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12. Fragment de vas, pe care poate fi observat locul prinderii unei toarte, în jurul căreia 
au fost realizate, de jur-împrejur, incizii dispuse în „schelet de peşte” (i/e: brun; n+p; g). 
S. 1998. 
13. Toartă în bandă lată decorată pe corp cu trei benzi incizate median, haşurate oblic în 
interior (i/e: cărămiziu; n+p; s). DF. 1998. 
14. Fragment de vas, din zona umărului, în care s-a practicat o perforaţie cu pereţii în 
formă de pâlnie (ø 1 cm; ø 0,5 cm) (i/e: i/e: cafeniu; n+p; g). DF. 1998. 
 
Pl. 69 
 
1. Fragment de vas decorat cu linii incizate dispuse oblic (i/e: brun; n+p; g). DF. 1998. 
2. Fragment de vas decorat cu linii incizate dispuse vertical (i: negru; e: brun; n+p; g). 
DF. 1998. 
3. Fragment de vas decorat cu incizii dispuse în „brăduţ” (i/e: cărămiziu; n+p; g). DF. 
1998. 
4. Fragment de vas decorat cu incizii dispuse în „brăduţ” (i/e: cafeniu; n+p; g). DF. 1998. 
5. Fragment de vas decorat cu incizii dispuse în „brăduţ” (i: cărămiziu; e: brun; n+p; g). 
DF. 1998. 
6. Fragment de vas decorat cu linii incizate dispuse vertical (i: cafeniu; e: brun; n+p; g). 
DF. 1998. 
7. Fragment de vas decorat cu linii incizate dispuse vertical (i: cenuşiu; e: roşcat; n+p; g). 
DF. 1998. 
8. Fragment de vas decorat cu linii incizate, dese, dispuse vertical (i/e: brun; n+p; g). DF. 
1998. 
9. Fragment de vas decorat cu incizii adânci întretăiate oblic (i/e: cafeniu; n+p; g). DF. 
1998. 
10. Fragment de vas decorat cu linii incizate dispuse oblic (i: cafeniu; e: brun; n+p; g). 
DF. 1998. 
11. Fragment de vas decorat cu incizii dispuse în „brăduţ” (i: cărămiziu; e: cenuşiu; n+p; 
g). DF. 1998. 
12. Fragment de vas decorat cu linii incizate dispuse oblic şi vertical (i: cafeniu; e: brun; 
n+p; g). DF. 1998. 
13. Fragment de vas decorat cu linii incizate dispuse oblic (i/e: cafeniu; n+p; g). DF. 
1998. 
14. Fragment de vas decorat cu linii incizate dispuse în „brăduţ” (i: cenuşiu; n+p; g). DF. 
1998. 
15. Fragment de vas decorat cu linii incizate dispuse vertical (i/e: roşcat; n+p; g). DF. 
1998. 
16. Fragment de vas decorat cu linii incizate dispuse vertical (i/e: brun; n+p; g). DF. 
1998. 
17. Fragment de vas-borcan, decorat pe corp cu incizii verticale terminate în zona unui 
prag uşor marcat care anunţă începutul zonei inferioare a recipientului (i: cafeniu; e: 
cenuşiu; n+p; g). DF. 1998. 
18. Fragment de vas decorat cu incizii dispuse în „brăduţ” (i/e: cărămiziu; n+p; g). DF. 
1998. 
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19. Fragment de vas decorat pe gât şi umăr cu incizii dispuse vertical (i: cenuşiu; e: 
cafeniu; n+p; g). DF. 1998. 
20. Fragment de vas decorat cu incizii dispuse oblic şi vertical (i: cenuşiu; e: brun; n+p; 
g). DF. 1998. 
 
Pl. 70 
 
1. Fragment de vas decorat cu incizii dispuse vertical (i/e: cărămiziu; n+p; g). DF. 1998. 
2. Fragment de vas decorat cu un şir orizontal de impresiuni, sub care s-au realizat 
incizii verticale (i/e: cărămiziu; n+p; g). DF. 1998. 
3. Fragment de vas decorat cu o bandă verticală haşurată în interior cu incizii în reţea 
(i/e: cărămiziu; n; g). DF. 1998. 
4. Fragment de vas decorat pe umăr cu incizii adânci dispuse oblic (i/e: cenuşiu; n+p; g). 
P. 2001. 
5. Fragment de vas decorat cu incizii întretăiate dispuse oblic (i: cafeniu; e: cenuşiu; n+p; 
g). DF. 1998. 
6. Fragment de vas decorat cu incizii verticale şi oblice dispuse în „brăduţ” (i: cafeniu; e: 
cenuşiu; n+p; g). DF. 1998. 
7. Fragment de vas decorat cu incizii dispuse vertical (i: cenuşiu; e: cafeniu; n+p; s). DF. 
1998. 
8. Fragment de vas decorat cu o bandă verticală în care s-au executat incizii uşor vălurite 
dispuse în „căpriori” (i: cărămiziu; e: cenuşiu-gălbui; n+p; g). DF. 1998. 
9. Fragment de vas decorat cu incizii verticale şi oblice întretăiate, peste care s-a aplicat 
un „bob de linte” (i/e: cafeniu; n+p, g). DF. 1998. 
10. Fragment de vas decorat cu incizii verticale, oblice şi orizontale întretăiate (i/e: 
cenuşiu; n+p; g). DF. 1998. 
11. Buză de vas, îngroşată la exterior sub formă de „manşetă”, pe care s-au realizat 
impresiuni dispuse în şir orizontal; sub buză au fost executate incizii dispuse oblic (i/e: 
brun; n+p; g). DF. 1998. 
12. Fragment de vas decorat cu incizii verticale şi oblice (i: cărămiziu; e: cenuşiu-gălbui; 
n+p; g). DF. 1998. 
13. Fragment de vas decorat cu incizii verticale şi oblice dispuse în „brăduţ” (i: cafeniu; 
e: brun-cafeniu; n+p; g). DF. 1998. 
14. Buză de vas evazată decorată pe margine cu crestături, iar sub margine cu incizii 
verticale (i/e: cenuşiu-brun; n+p; g). DF. 1998. 
15. Buză de vas evazată decorată pe margine cu crestături (i/e: cafeniu; n+p; g). DF. 
1998. 
16. Buză de vas-borcan, evazată, decorată pe buză cu alveole, pe gât cu incizii oblice (i/e: 
cenuşiu; n+p; g). DF. 1998. 
17. Buză de vas, evazată, decorată pe margine cu alveole oblice, iar sub aceasta cu incizii 
oblice (i/e: cărămiziu; n+p; g). DF. 1998. 
18. Buză de vas decorată pe margine cu un şir de alveole; sub buză a fost aplicată o 
„potcoavă” în relief, lângă care s-au realizat incizii dispuse oblic (i: cafeniu, e: cafeniu-
cenuşiu; n+p; g). DF. 1998. 
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19. Buză de vas, dreaptă, decorată pe margine cu crestături, iar pe corp cu incizii oblice; 
sub buză se observă începutul unei aplicaţii plastice, probabil o „potcoavă” (i: cafeniu; e: 
brun; n+p; g). DF. 1998. 
20. Buză de vas tronconic de pe marginea căruia porneşte o „potcoavă” în reliet, sub care 
s-au executat incizii dispuse oblic (i/e: slip brun, în parte căzut; n+p; g). DF. 1998. 
21. Buză de vas, evazată, decorată pe margine cu crestături; pe buză a fost aplicată o 
„potcoavă” în relief, ornamentată cu crestături, sub care s-au incizat linii oblice, 
întretăiate (i: cafeniu; e: brun; n+p; g). DF. 1998. 
 
Pl. 71 
 
1. Fragment ceramic decorat cu incizii oblice întretăiate (i/e: cafeniu; n+p; s). DF. 2005. 
2. Fragment ceramic decorat cu incizii oblice (i/e: cafeniu; n+p; s). DF. 2005. 
3. Fragment ceramic decorat cu incizii oblice (i: slip cenuşiu; e: cărămiziu+cafeniu; n+p; 
g). DF. 2005. 
4. Perete dintr-un vas-borcan decorat cu incizii oblice (i/e: cafeniu; n+p; g). DF. 2005. 
5. Fragment ceramic decorat cu incizii oblice (i/e: cafeniu; n+p; g). DF. 2005. 
6. Fragment ceramic decorat cu o bandă verticală haşurată oblic (i/e: negru; n+p; g). DF. 
2005. 
7. Fragment ceramic decorat cu incizii verticale şi oblice (i/e: cenuşiu; n+p; g). DF. 2005. 
8. Fragment ceramic decorat cu o bandă verticală haşurată oblic (i/e: cărămiziu; n+p; f). 
DF. 2005. 
9. Perete dintr-un vas-borcan decorat cu incizii dispuse în „brăduţ”, peste care s-a 
stropit barbotină (i: cărămiziu; e: cafeniu; n+p; s). DF. 2005. 
10. Perete dintr-un vas-borcan decorat cu incizii oblice (i: slip cărămiziu; e: slip brun; 
n+p; s). DF. 2005. 
11. Perete dintr-un vas-borcan decorat cu incizii întretăiate oblic (i: cărămiziu; e: 
cafeniu; n+p; g). DF. 2005. 
12. Perete dintr-un vas-borcan decorat cu incizii dispuse în „triunghiuri îngropate” (i: 
slip cărămiziu; e: cenuşiu; n+p; s). DF. 2005. 
13. Fragment din zona diametrului maxim a unui vas decorat cu o bandă verticală 
incizată, haşurată oblic (i/e: cărămiziu; n+p; g). DF. 2005. 
 
Pl. 72 
 
1. Fragment de lipitură de perete din lut amestecat cu paie tocate şi pietricele. Pe o parte 
a sa pot fi observate amprentele unui par vertical, cu diametrul de 2 cm şi a unei nuiele, 
oblice, cu diametrul de 0,8 cm. DF. 2005. 
2. Fragment de lipitură de perete din lut amestecat cu paie tocate şi pietricele. Se observă 
una dintre feţe şi urmele imprimate a trei nuiele orizontale, cu diametrul cuprins între 
1,3-1,5 cm. Context: DF. 2005. 
3. Fragment de lipitură de perete din lut amestecat cu paie tocate şi pietricele. 
Amprentele aparţin unor nuiele orizontale cu diametre mici (între 0,9-1,2 cm) împletite 
pe un schelet de pari. Context: DF. 2005. 
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4. Fragment de lipitură de perete din lut amestecat cu paie tocate şi pietricele. 
Amprentele aparţin unor nuiele orizontale cu diametre mici (0,9 cm) împletite pe un 
schelet de pari. Context: DF. 2005. 
5. Fragment de lipitură de perete din lut amestecat cu paie tocate şi pietricele. 
Amprentele aparţin unei reţele de împletituri de nuiele dispuse orizontal, cu grosimi 
diferite, cuprinse între 0,6-1,6 cm. DF. 2005. 
 
Săsciori-Izvoru Popii 
 
Pl. 73 
 
1. Ceaşcă cu toartă supraînălţată, fragmentară decorată sub buză cu un şir de crestături 
verticale, iar pe umăr cu un şir de crestături oblice (i: slip cafeniu; e: slip brun; n+p; s). P. 
2006 
2. Cană cu toarta supraînălţată, fragmentară, decorată pe gât cu triunghiuri realizate din 
linii executate în tehnica Furchenstich (i/e: cafeniu, netezit; n; f). P. 2006. 
3. Vas globular, fragmentar, decorat pe corp cu linii dispuse în „scut” (?), flancate de 
frize verticale cu metope din grupe de linii, în ambele cazuri executate în tehnica 
Furchenstich. Pe marginea umărului s-au realizat alveole dispuse pe un şir, deasupra 
căruia au fost aplicate „boabe de linte” dispuse pe un singur şir orizontal (i/e: cafeniu-
cenuşiu; n; f). P. 2006. 
4. Fragment de cană sau vas cu corpul globular pe umărul şi corpul căruia a fost realizat 
un decor format din linii orizontale executate în tehnica Furchenstich (i/e: slip brun; 
n+p; s). P. 2006. 
5. Fragment de castron calotiform, cu buza dreaptă, decorat sub margine cu un şir de 
impresiuni (i/e: slip cărămiziu; n+p; s). P. 2006. 
6. Fragment de cană sau ceaşcă decorat cu linii verticale executate în tehnica 
Furchenstich (i: cafeniu, lustruit; e. cărămiziu; n; f). P. 2006. 
7. Fragment de vas decorat cu o bandă verticală incizată umplută în interior cu linii 
oblice formate din împunsături succesive rare (i: slip roşcat; e: cenuşiu şi cafeniu; n; s). 
P. 2006. 
8. Fragment de vas decorat cu linii orizontale executate în tehnica Furchenstich sub care 
a fost realizat un şir de impresiuni alungite oblice (i/e: cărămiziu; n+p, g). P. 2006. 
 
Pl. 74 
 
1. Vas-borcan, fragmentar, cu buza puternic arcuită la exterior, pe marginea căreia a fost 
aplicată o proeminenţă ovală decorată cu două şiruri orizontale de impresiuni. Pe gâtul 
vasului a fost realizat un decor incizat format din linii dispuse în „brăduţ” (i: slip brun; 
e: cărămiziu; n+p+mică; s). P. 2006. 
2. Buză de vas-borcan, uşor evazată, sub marginea căreia au fost incizate linii rare oblice 
(i/e: cafeniu; n+p; g). P. 2006. 
3. Buză de vas, puternic evazată, pe marginea căreia s-a executat un un şir de crestături; 
pe gât se observă un decor format din incizii verticale sau oblice (i: cenuşiu; e: brun; 
n+p; g). P. 2006. 
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4. Buză de vas-borcan, uşor arcuită la exterior, sub marginea căreia a fost aplicată o 
„potcoavă” în relief. Pe buză a fost realizat un decor format din impresiuni, iar pe gât 
incizii dispuse oblic (i/e: cenuşiu şi cafeniu; n+p; s). P. 2006. 
5. Buză de vas-borcan, uşor evazată, decorată pe margine cu un şir de crestături, sub 
care pe gât au fost incizate linii dispuse în „schelet de peşte” (i/e: slip roşcat; n+p; s). P. 
2006. 
6. Buză de castron tronconic decorată pe margine cu un şir de crestături, sub care au fost 
incizate linii dispuse în „schelet de peşte (i: cenuşiu; e: cărămziu; n+p; g). P. 2006. 
7. Buză de vas, puternic evazată, crestată pe margine; pe gât s-au realizat incizii paralele 
dispuse vertical (i/e: cărămiziu; n+p; s). P. 2006. 
8. Fragment de cană, decorată cu incizii dispuse în „triunghiuri îngropate”; pe umăr a 
fost aplicat un şir orizontal de „boabe de linte” (i: cenuşiu; e: cafeniu; n+p; s). P. 2006.. 
9. Fragment de vas decorat cu benzi de linii verticale haşurate oblic cu incizii mai groase; 
pe diametrul maxim un şir de mici impresiuni oblice şi o „boabă de linte” (i/e: 
cărămiziu; n+p; s). P. 2006. 
10. Perete din partea inferioară a vasului, pe care a fost aplicată o barbotină organizată, 
trasă vertical cu degetele (i/e: cafeniu; n+p; s). P. 2006. 
11. Fragment de toartă în bandă (i/e: cărămiziu; n+p; g). P. 2006. 
12. Buză de vas, puternic evazată, decorată pe margine cu crestături verticale (i/e: 
cafeniu; n+p; s). P. 2006. 
13. Buză dintr-un vas de formă tronconică (de bucătărie?), având pe margine trei mici 
lobi rotunjiţi. Sub buză au fost realizate mai multe şiruri orizontale de impresiuni de 
formă triunghiulară sau patrulateră (i/e: cenuşiu-brun; n+p; g). P. 2006. 
 
Pl. 75 
 
1. Toartă de ceaşcă, în panglică, decorată pe margine cu un şir de incizii oblice (i/e: 
cărămiziu; n+p; s). P. 2006. 
2. Toartă de ceaşcă, în panglică, fără decor (i/e: slip cafeniu; n+p; f). P. 2006. 
3. Toartă de ceaşcă, în panglică, decorată pe margini cu câte un şir de incizii oblice (i/e: 
cafeniu; n+p; s). P. 2006. 
4. Toartă de cană, decorată pe marginea exterioară cu crestături oblice (i/e: cărămiziu; 
n+p; g). P. 2006. 
5. Toartă de vas, pe care au fost executate şiruri verticale de împunsături succesive (i/e: 
slip brun; n+p; g). P. 2006. 
6. Fragment ceramic decorat cu incizii verticale (i: cenuşiu; e: cafeniu; n+p; g). P. 2006. 
7. Fragment din partea inferioară a vasului pe care a fost aplicată barbotină stropită (i/e: 
slip cafeniu; n+p; s). P. 2006. 
8. Fragment din gâtul unui vas, pe care se disting trei rânduri orizontale de impresiuni 
verticale (i/cafeniu; e: slip brun; n+p; s). P. 2006. 
9. Fragment din partea inferioară a unui vas, decorat cu şiruri verticale distanţate de 
alveole (i: slip brun; e: cărămiziu; n+p; s). P. 2006. 
10. Fragment din partea inferioară a unui vas decorat cu crestături oblice ordonate pe 
şiruri dispuse în unghi (i/e: cărămiziu; n+p; g). P. 2006. 
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11. Fragment din gâtul unei amfore sau urcior decorat cu şiruri orizontale de impresiuni 
verticale lăţite sau rotunjite la partea inferioară (i/e: cafeniu; n+p; s). P. 2006. 
 
Pl. 76 
 
1. Fragment de vas decorat cu linii incizate dispuse vertical şi oblic (i: cenuşiu, lustruit; e: 
cafeniu; n+p; s). P. 2006. 
2. Fragment de vas decorat cu linii incizate dispuse vertical (i: cenuşiu; e: slip cafeniu; 
n+p; g). P. 2006. 
3. Fragment de vas decorat cu incizii dispuse oblic şi vertical (i: slip cenuşiu; e: cafeniu; 
n+p; f). P. 2006. 
4. Fragment de vas decorat cu benzi de incizii verticale haşurate oblic (i: cafeniu; e: 
cărămiziu; n+p; s). P. 2006. 
5. Fragment de vas decorat pe umăr cu o bandă incizată orizontală, haşurată oblic în 
interior (i: cenuşiu; e: cafeniu; n+p; s). P. 2006. 
6. Fragment de vas decorat cu incizii dispuse în „brăduţ” (i/e: slip brun; n+p; g). P. 2006. 
7. Fragment de vas decorat cu o bandă incizată verticală haşurată oblic (i/e: cenuşiu; 
n+p; s). P. 2006. 
8. Fragment de vas decorat cu incizii dispuse oblic (i: cenuşiu; e: slip brun; n+p; g). P. 
2006. 
9. Fragment de cană, cu urmele fixării părţii inferioare a toartei; corpul decorat cu incizii 
distanţate verticale (i: slip brun; e: cărămiziu; n+p; s). P. 2006. 
10. Buză de vas-borcan decorată pe margine cu crestături verticale; sub margine incizii 
dispuse oblic (i/e: negru; n+p; s). P. 2006. 
11. Fragment de vas decorat cu incizii oblice şi verticale întretăiate (i/e: cărămiziu; n+p; 
g). P. 2006. 
12. Fragment de vas decorat cu incizii oblice intretăiate (i: cafeniu; e: cenuşiu; n+p; s). P. 
2006. 
13. Buză de vas-borcan, uşor evazată, decorată pe margine cu un şir de crestături; pe gât 
s-au realizat incizii dispuse în „brăduţ” (?) (i/e: cărămiziu; n+p; s). P. 2006. 
14. Fragment din peretele unui urcior sau amforă decorat cu benzi verticale de incizii, 
unele umplute cu haşur oblic (i: slip cafeniu; e: roşcat; n+p; s). P. 2006. 
15. Fragment de amforă (?) decorat pe umăr cu o bandă verticală de incizii haşurate în 
reţea (i: cafeniu; e: negru; n+p; s). P. 2006. 
 
Pl. 77 
 
1. Fragment de vas decorat cu incizii verticale (i: brun, lustruit; e: brun; n+p; f). P. 2006. 
2. Fragment de vas decorat cu incizii verticale suprapuse de linii rare incizate vertical 
(i/e: cărămiziu; n+p; g). P. 2006. 
3. Fragment de vas decorat cu incizii oblice (i: cărămiziu; e: cenuşiu; n+p; g). P. 2006. 
4. Fragment de vas decorat cu incizii oblice (i: cafeniu; e: cărămiziu; n+p; g). P. 2006. 
5. Fragment de vas decorat cu incizii oblice, întretăiate (i: cafeniu; e: cenuşiu; n+p; s). P. 
2006. 
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6. Fragment de vas decorat cu linii incizate vertical (i: slip cărămiziu; e: cenuşiu; n+p; s). 
P. 2006. 
7. Fragment de vas decorat cu incizii dispuse în „triunghiuri îngropate” (i: slip 
cărămiziu; e: cafeniu; n+p; s). P. 2006. 
8. Fragment de vas decorat cu incizii oblice (i: slip brun, e: cafeniu; n+p; g). P. 2006. 
9. Fragment de vas decorat cu incizii oblice, întretăiate (i/e: cărămiziu; n+p; g). P. 2006. 
10. Fragment de vas decorat cu incizii dispuse în „triunghiuri îngropate” (e: cenuşiu; e: 
cărămiziu; n+p; g). P. 2006. 
11. Fragment de vas decorat cu incizii verticale şi oblice întretăiate (i/e: cenuşiu; n+p; g). 
P. 2006. 
12. Fragment de vas decorat cu incizii dispuse în „brăduţ” (i/e: cafeniu; n+p; s). P. 2006. 
13. Fragment de vas decorat cu linii incizate vertical şi oblic, întretăiate (i: cenuşiu; e: 
cafeniu; n+p; g). P. 2006. 
14. Fragment de vas decorat cu incizii oblice şi verticale (i: cenuşiu; e: slip brun; n+p; g). 
P. 2006. 
15. Fragment de vas-borcan decorat pe corp cu incizii uşor oblice, sub care s-a stropit o 
pseudo-barbotină (i/e: slip brun; n+p; s). P. 2006. 
 
Sebeşel-Gorgan 
 
Pl. 78 
 
1. Fragment dintr-o cană cu buza oblică decorată cu incizii în „schelet de peşte” (i/e: 
cărămiziu; n; s). DF. 
2. Fragment dintr-o cană cu buza oblică decorată cu pe gât şi umăr cu fascicule rare de 
incizii (i/e: cafeniu; n; s). DF. 
3. Fragment din buza unui vas, cu marginea evazată (i: negru + cafeniu; e: cafeniu, n+p; 
s). P. 1948 (MNUAI, nr. inv. 128). 
4. Fund de vas fragmentar (ø = 8,5 cm) (i: negru; e: brun; n+p; g). DF. 
5. Fund de vas fragmentar (ø = 9 cm) (i: cenuşiu; e: cărămiziu; n+p; s). DF. 
6. Fragment din jumătatea inferioară a unui vas-borcan (?) (ø fund = 10 cm) (i: cenuşiu; 
e: cafeniu; n+p; s). DF. 
7. Fragmente din fundul unui vas acoperite de o pseudo-barbotină (ø = 16 cm) (i: 
cafeniu-cenuşiu; e: cafeniu; n+p; g). DF. 
 
Pl. 79 
 
1. Fragmente din peretele unui vas-borcan decorate cu incizii dispuse în „triunghiuri 
îngropate” (i/e: brun; n+p; g). DF. 
2. Fragment din peretele unui vas-borcan decorat cu incizii oblice, întretăiate (i: 
cărămiziu; e: brun; n+p; s). DF. 
3. Fragment din peretele unui vas-borcan decorat cu incizii oblice (i/e: cafeniu; n+p; s). 
DF. 
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4. Buză de strachină tronconică, invazată, decorată sub margine cu trei şiruri orizontale 
de impresiuni realizate din câte două alveole (i: slip brun; e: slip brun, parţial căzut; n+p; 
s). DF. 
5. Fragment ceramic decorat cu incizii în „brăduţ” (i/e: cafeniu; n; f). DF. 
6. Toartă de cană decorată pe corp cu incizii dispuse în „V” (i/e: cărămiziu; n+p; g). P. 
1948 (MNUAI, nr. 129). 
7. Buza evazată a unui vas-borcan decorată pe margine cu alveole, iar pe gât cu incizii 
verticale (i/e: brun; n+p; g). DF. 
8. Fragment din umărul unui vas decorat cu incizii dispuse în „triunghiuri îngropate” (i: 
cafeniu; e: brun; n+p; s). DF. 
9. Fragment din peretele unui vas-borcan decorat cu incizii oblice (i/e: brun; n+p; g). 
DF. 
10. Buza unui vas, puternic înclinată spre exterior, decorată cu incizii oblice (i/e: 
cărămiziu; n+p; g). DF. 
11. Fragment din partea inferioară a unui vas decorat cu incizii oblice (i: cafeniu; e: 
brun; n+p+mică; g). DF. 
12. Fragment din peretele unui vas decorat cu incizii oblice (i: cafeniu; e: cărămiziu; 
n+p; s). DF. 
13. Fragment din umărul unui vas decorat cu două şiruri orizontale de alveole, sub care 
s-au realizat şiruri oblice (în „scut”) de impresiuni, alături de şiruri orizontale de alveole 
(i: brun; e: cafeniu; n; f). DF. 
14. Fragment din umărul unui vas decorat cu „portative” realizate din linii trasoare şi 
alveole oblice (i: negru; e: cărămiziu; n; s). DF. 
15. Fragment ceramic decorat cu incizii oblice („schelet de peşte?) (i/e: cărămiziu; n+p; 
s). Periegheză. 
16. Fragment ceramic din partea inferioară a unui vas decorat cu barbotină stropită (i: 
cărămiziu; e: cafeniu; n+p; s). DF. 
17. Fragment din peretele unui vas (cană sau amforă), din care pornea o toartă (i/e: 
cafeniu; n+p; s). DF. 
18. Fragment din peretele unui vas (amforă sau urcior) decorat cu o bandă incizată 
verticală haşurată oblic în interior (i/e: cafeniu; n+p; s). DF. 
 
Sebeşel-Gorgan (1-12) 
Sebeşel-Pârloage (13-14) 
Sebeşel-Pe Faţă (15) 
 
Pl. 80 
 
1. Buză de vas, evazată, decorată pe cant cu impresiuni, iar sub margine cu şiruri 
orizontale de impresiuni (i: cenuşiu; e: cafeniu; n; f). P. 2001. 
2. Fragment de vas decorat pe corp cu şiruri oblice de crestături, marcate prin linii 
întrerupte (i: cafeniu; e: cărămiziu; n+p; s). P. 2001. 
3. Buză evazată, aparţinând unui vas cu gâtul înalt, decorată sub margine cu un şir 
orizontal de impresiuni triunghiulare (i/e: cenuşiu; n+p; g). P. 2001. 
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4. Fragment de vas decorat cu o bandă verticală incizată haşurată în reţea (i: cafeniu; e: 
cenuşiu; n+p, f). P. 2001. 
5. Fragment de vas decorat cu incizii dispuse oblic (i/e: cenuşiu; n+p; g). P. 2001. 
6. Buză de vas, teşită oblic la interior, decorată sub margine cu şiruri orizontale de 
impresiuni (i: cafeniu; e: cenuşiu; n+p; s). P. 2001. 
7. Fragment de vas decorat pe umăr cu şiruri orizontale de impresiuni (i: cenuşiu; e: 
cafeniu; n+p; s). P. 2001. 
8. Buză de vas decorată pe cant cu impresiuni oblice, iar sub margine cu trei şiruri 
orizontale de impresiuni, sub care s-au executat linii oblice (i/e: slip brun; n+p; s). P. 
2001. 
9. Buză de vas, îngroşată şi arcuită puternic la exterior, decorată pe margine cu crestături 
oblice. Pe interiorul buzei s-au realizat linii oblice, de aceeaşi mărime, în tehnica 
Furchenstich (i: cenuşiu; e: cafeniu; n, f). P. 2001. 
10. Buză de vas, evazată în unghi de 450, decorată pe margine cu impresiuni oblice. Pe 
interior, buza este decorată cu triunghiuri formate din linii oblice în tehnica 
Furchenstich (i: cenuşiu; e: brun; n+p; s). P. 2001. 
11. Buză de strachină, invazată (i/e: slip roşcat; n+p; s). P. 2001. 
12. Buză de castron, cu marginea îngroşată şi tăiată oblic în interior. Pe exterior a fost 
realizat un decor incizat oblic (i: cafeniu; e: brun; n+p; s). P. 2001. 
13. Fragment de vas decorat pe umăr cu incizii oblice întretăiate (i/e: roşcat; n+p; s). P. 
2001. 
14. Fragment de vas, rulat, decorat cu linii orizontale executate în tehnica Furchenstich 
(i/e: cafeniu; n+p; g). P. 2001. 
15. Buza unui castron tronconic decorat sub margine cu incizii adânci dispuse pe trei 
rânduri în „schelet de peşte” (i: cenuşiu-cafeniu; e: cafeniu; n+p; g). P. 2004. 
 
Căpâlna-Muchea Ştezii 
 
Pl. 81 
 
1. Buză de vas dreaptă, cu marginea uşor arcuită spre exterior. Pe marginea exterioară a 
fost realizat un şir de impresiuni orizontale rare, sub care s-au incizat linii oblice (i: 
roşcat; e: cenuşiu; n+p; g). P. (MMIRS). 
2. Fragment de vas decorat pe corp cu linii în „căpriori” executate în tehnica 
împunsăturilor succesive (i: brun; e: roşcat; n+p; g). P. (MMIRS). 
3. Fragment de amforă sau urcior decorat pe corp cu linii în „căpriori” executate în 
tehnica împunsăturilor succesive (i: brun; e: cărămiziu; n+p; g). P. (MMIRS). 
4. Buză de vas dreaptă, dintr-un gât prelung, decorată pe cant cu impresiuni mici. Sub 
buză, spre gât în jos au fost realizate linii incizate dispuse oblic (i/e: cărămiziu; n+p; g). 
P. (MMIRS). 
5. Fragment de vas decorat cu un triunghi, o latură deschisă, format din linii oblice 
executate în tehnica împunsăturilor succesive (i/e: cenuşiu; n+p; g). P. (MMIRS). 
6. Fragment de vas decorat pe corp cu benzi verticale de incizii haşurate oblic în interior 
(i/e: cenuşiu; n+p; g). P. (MMIRS). 
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7. Fragment de vas decorat cu benzi verticale, distanţate, formate din câte cinci linii 
executate în tehnica împunsăturilor succesive (i: cafeniu; e: cenuşiu; n+p; g). P. 
(MMIRS). 
8. Fragment de vas decorat cu incizii dispuse oblic (i/e: brun; n+p; g). P. 2011. 
9. Fragment din buza şi gâtul unui vas, evazată, sub marginea căruia a fost realizat un şir 
orizontal de mici impresiuni (i/e: slip cafeniu, lustruit; n; f). P. 2011. 
10. Fragment din gâtul unui urcior sau amforă decorat în zona de contact cu umărul cu 
un şir orizontal de incizii lungi, rare, dispuse oblic (i: slip roşcat; e: cenuşiu; n+p; s). P. 
(MMIRS). 
11. Buză de vas, rotunjită, uşor înclinată la exterior, fără decor (i/e: cafeniu; n+p; s). P. 
2011. 
12. Fragment din fundul unui vas, cu marginea puternic rotunjită (i: slip cafeniu; e: 
cenuşiu; n+p; g). P. 2011. 
13. Fragment din fundul unui vas de dimensiuni medii (i: slip brun; e: cafeniu; n+p; s). 
P. 2011. 
14. Fragment de vas decorat pe corp cu incizii dispuse în „căpriori” executate în tehnica 
împunsăturilor succesive (i: slip subţire roşcat; e: cărămiziu; n+p; g). P. (MMIRS). 
 
Dumbrava-Pojeră (1-9) 
Căpâlna-Gorgan (10) 
 
Pl. 82 
 
1. Fragment din gâtul unui vas decorat cu linii oblice şi orizontale realizate în tehnica 
Furchenstich (i: cenuşiu; e: negru; n; f). P. 2012. 
2. Fragment din gâtul unui vas decorat atât pe interior, cât şi la exterior, cu incizii oblice 
realizate în tehnica Furchenstich (i/e: cenuşiu; n; s). P. 2012. 
3. Fragment de perete decorat cu şiruri orizontale de impresiuni (i: cenuşiu; e: cafeniu; 
n+p; g). P. 2012. 
4. Fragment din buza evazată a unui vas-borcan decorată sub margine cu şiruri 
orizontale de impresiuni (i/e: cafeniu; n; s). P. 2012. 
5. Fragment din peretele unui vas-borcan decorat cu incizii dispuse în „brăduţ” (i/e: 
cenuşiu; n+p; s). P. 2012. 
6. Fragment din peretele unui vas decorat cu incizii verticale (i/e: cafeniu; n; f). P. 2012. 
7. Fragment din peretele unui vas decorat cu incizie verticală (i: negru, lustruit; e: 
cafeniu; n; f). P. 2012. 
8. Fragment din peretele unui vas-borcan decorat cu incizii oblice (i: cenuşiu; e: cafeniu; 
n+p; g). P. 2012. 
9. Fragment ceramic decorat cu incizii verticale (i/e: cafeniu; n+p; g). P. 2012. 
10. Fragment ceramic decorat cu incizii verticale (i/e: brun; n+p; s). P. 2012. 
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Varia 
 
Pl. 83 
 
1. Fusaiolă, de formă tronconică, teşită spre partea superioară, cu o uşoară concavitate 
(ø = 4,9 cm; h = 1,9 cm) (i/e: cafeniu; n+p; f). Context: săpături anul 1948 (MNUAI, nr. 
inv. 33). 
2. Rotiţă de cărucior miniatural, cu exteriorul uşor convex, îngroşat în zona perforaţiei 
centrale (i: cafeniu; e: cenuşiu; n+p; s). P. 2006. 
3. Fragment dintr-o fusaiolă (?) realizată din peretele unui vas, uşor arcuit, ale cărei 
margini au fost rotunjite iar în zona centrală s-a practicat o perforaţie (i: cenuşiu; e: 
cafeniu; n; s). P. 2006. 
4. Fragment dintr-o rotiţă miniaturală de cărucior, cu butucul uşor îngroşat. Pe faţa 
exterioară, spre margine se distinge un decor incizat (ø cca. = 7 cm) (i: cărămiziu; e: 
cenuşiu; n+p; s). P. 2008. 
5. Fragment dintr-o piesă de lut alungită având suprafaţa netezită, ruptă la ambele 
capete, patrulateră în secţiune (i: cenuşiu; e; cafeniu; n; s). Context: S II/2000 (UAB, nr. 
inv. 8917). 
6. Piesă de formă cilindrică, cu o „talpă” uşor ovoidală şi ruptă la capătul opus. Pe corp a 
fost realizat un decor în „ronde-bosse”, format din metope de linii orizontale executate 
în tehnica Furchenstich. Posibil element de plastică antropomorfă (i/e: roşcat-cenuşiu; 
n+p; s). Colecţia veche MMIRS. 
 
Pl. 84-87 
 
Piese litice descrise în text. 
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CONTRIBUTIONS FOR A PREHISTORY OF SEBEŞ VALLEY (I). 
COŢOFENI HABITATIONS IN THE HILL AREA 

(Abstract) 
 
 

The lack of site monographs for those that study the Coţofeni culture is 
more and more acutely felt. It is a paradox, since it represents one of the most 
present cultural manifestation on the nowadays Romanian territory and not 
only, being among the few of its kind that have not been the subject of such an 
approach. This is the reason why our work wishes, in the first place, to be a 
modest step forward, bringing into focus the habitation from Răchita-Vârfu 
Zăpozii – an important place in the research of this culture – along with a few 
other sites, scattered in the hilly area of the Sebeş valley. Our monograph is 
treating both a certain type of habitat – particular to the hilly area – as well a 
distinct chronological stage in the evolution of the culture, its IIIrd phase. 

The character of research within these sites is a precarious one, and this is 
one of the reasons why we focused mainly on the study of landscape 
archaeology, of relations between the inhabited areas to those around them 
while also depicting, where possible, the type of settlement and the preferred 
economy of these Coţofeni communities. 

 
Chapter I. The physical and geographical environment 
The Sebeş valley is one of the well known valleys north of the Southern 

Carpathians, the river Sebeş originating from the Cindrel Mountains, carving its 
bed for about 100 km downwards. 

The Sebeş river basin is of a bi-lobate shape, corresponding to the two 
large sectors, the upper basin (Carpathian) and the lower basin (the depression 
and the plateau). The subject of this monograph is focused just on the hill and 
mountain areas, within the administrative regions of the Şugag and Săsciori 
communes (fig. 1-2). 

 
Chapter II. The history of research concerning the Prehistory of the 

hill area of the Sebeş Valley. 
Within this chapter we synthesised the information available on the 

Prehistoric discoveries that were signalled in time within the area, beginning 
with the 19th Century. 

In conclusion to what is here presented we need to underline the fact that, 
even though it seems surprising, the Neolithic and Eneolithic communities have 
not stayed clear of this area. The traces of Turdaş culture communities on the 
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Loman plateau are probably the most interesting, followed by the Petreşti 
culture habitations at Răchita and Sebeşel, all illustrating the establishment of 
human communities in the hill area even prior to the arrival of the Coţofeni 
culture.  

Seen in the context of Prehistoric habitation of the higher areas of the 
Sebeş valley, the final stage of the Coţofeni culture, is, by far, the most well 
represented. For the Bronze Age we have the finds from around the Săsciori 
fortress toghether with the early finds from the settlement at Săsciori-Izvoru 
Popii. The bronze hoard from the hills around Răchita marks a human presence 
towards the Late Bronze Age, followed by a probable hiatus of habitation, of 
unknown causes, with no finds belonging to the first Iron Age. 

 
Chapter III. The Coţofeni habitations in the hill area of the Sebeş 

Valley. 
This chapter is dedicated to the presentation of sites and finds. Those of 

certain origin are grouped in a first part (A. Certain origin finds) and in the end, 
separately, we deal with those sites once identified as Coţofeni but are 
unconfirmed or unverified by our research (B. Uncertain finds).  

Each site benefits from a presentation of physical and geographical 
characteristics, with their surrounds and also of the material culture resulting 
from human activities, their datation, and any other information of interest, as 
we have seen it necessary. 

 
A. Certain origin finds 
Sebeşel-Gorgan 
The habitation is located on a narrow limestone ridge, with steep slopes 

on the valleys of Sebeş and Bei rivers. Wide spread erosion has destroyed most 
of the Coţofeni layers. (GPS coordinates: latitude - 45°53’02’’,05, longitude - 
23°33’47’’,06, altitude: 340 m). 

Material culture 
Only materials belonging to the IIIrd phase of the Coţofeni culture were 

recovered, with specific shapes (pitchers, cups, jugs, bowls, dishes) bearing 
specific ornaments, incisions, impressions, Furchenstich and clay slurry decor 
(pl. 78-79; 80/1-12). 

Sebeşel-Pârloage 
The location named Pârloage is at the eastern and south-eastern base of 

the Gorgan hill, now a cultivated area, in a smooth descent towards the Petreşti-
Săsciori road (GPS coordinates: latitude - 45°53’01’’,60, longitude - 
23°33’52’’,56, altitude: 318 m). 

Several Coţofeni fragments are most likely from the habitation atop the 
Gorgan, but this does not exclude a possible separate habitation (pl. 80/13-14). 
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Sebeşel-Pe Faţă 
The Coţofeni habitation is found on the second artificial terrace of the Bei 

valley, around 350 m south-west of Sebeş town. A water source is found in the 
immediate vicinity of the settlement (GPS coordinates: latitude - 45°87’58’’,29, 
longitude - 23°55’14’’,08, altitude: 359 m). 

Only one pottery fragment was recovered from this spot (pl. 80/15). 
Răchita-Vârfu Zăpozii 
The Coţofeni settlement at Răchita was discovered in 1910 by W. 

Lederhilger, then followed Karl Haldenwang’s researches, in the year 1929, and 
those of Ion Raica. The first excavations on Vârfu Zăpozii were carried by 
brothers Dumitru and Ion Berciu in 1948. Half a century later, in 2000 the 
settlement was probed by researchers from “1 Decembrie 1918” University of 
Alba Iulia. 

The habitation is identified on the spot known as Vârfu Zăpozii, a 
prominent hilltop, surrounded by steep slopes – nowadays totally forested, 
located north-east of the village, on the left hand side of Răchita valley (GPS 
coordinates: latitude - 45°53’10’’,77, longitude - 23°31’24’’,37, altitude: 573 m). 

We do not have a stratigraphical record from the old excavations. In the 
four test pits performed in 2000 we could not identify a cultural layer, on the top 
plateau or on the slopes, as it was most likely eroded away or removed. The 
existence of several fragments of adobe plastering from the walls of a house, 
bearing traces of posts, is proof of presence for housing structures (pl. 63). An 
important amount of archaeological materials have been recovered, resulting in 
the most consistent illustration of a Coţofeni habitation to this day. 

The pottery is illustrated by numerous fragments, belonging to the three 
specific categories of Coţofeni culture: coarse ware (22%), medium-coarse ware 
(52%) and fine ware (26%). We have distinguished 14 distinct and certain 
shapes (I-XIV) and a few fragments that are hard to attribute typologically: 1 – 
pitchers; 2 – amphorae; III – two-handled pots; IV – jar pots; V – bowls; VI – 
saucers; VII – cups; VIII – small cups; IX – mugs; X – plate bowls; XI – plates; 
XII – jar cup; XIII – pottery imitating metal shapes; XIV – kitchenware; XV – 
other shapes (Table I). 

The decorations on pottery are quite rich and diverse, a specificity for the 
final phase of the Coţofeni culture. The techniques used are incision (A), 
impressions (B), plastic implements (C), the Furchenstich technique (D), cord-
like impressions (E) and clay slurry ornaments (F).  

Using all these techniques, simple as well as extremely elaborated patterns 
were created, all following the “conventions” of the Coţofeni culture, some even 
bearing influences from other cultural mediums (Table II; fig. 53 – 58; pl. 1 – 
61). 
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The burnt clay items are represented by a spindle whorl (pl. 83/1) and a 
fragment of undefined utility (pl. 83/5). The category of anthropomorphic 
figurines (?) of burnt clay is represented by a cylindrical fragment, with a wide 
base, decorated using the Furchenstich technique (pl. 83/6). Among the polished 
stone artefacts we have perforated axes (pl. 85/3), a curve stone knife 
(Krummesser) (pl. 62/5), a polisher (pl. 62/7), two crushers (pl. 62/8-9) and a 
stone needle tip (pl. 62/4). The chipped stone tools include items made out of 
local quartzite (pl. 62/1, 3, 6) and flint (pl.62/2). 

Mentions of the existence of bone and copper tools are found only from 
the information on the old excavations, no other details being given. 

Săsciori-Izvoru Popii 
The settlement is located on the right hand side of the Sebeş river, north-

east of Sebeşel village boundary, on the edge of a now cultivated terrace (GPS 
coordinates: latitude - 45°53’34’’,33, longitude - 23°34’02’’,70, altitude: 305 m). 

The pottery is mostly fragmentary, with only a few pieces allowing a shape 
reconstruction for pitchers (A), jar pots (B), mugs (C), small cups (D), supply 
jugs (E), plate bowls (F) and other forms (G). The ornaments are realized using 
incision (A), impression (B), Furchenstich technique (C), plastic additions (D) 
and clay slurry (E), resulting in typical motifs for the IIIrd phase of Coţofeni 
culture (pl. 73-77). 

The burnt clay items are represented by a spindle-whorl (pl. 83/3) and a 
small cart wheel (pl. 83/2). 

Săsciori-Vârfu Mâglii 
The Coţofeni habitation is found on the prominent peak atop a long ridge 

towards the north-east of the village (GPS coordinates: latitude - 45°53’28’’,46, 
longitude - 23°35’31’’,33, altitude: 552 m). 

The remains of plastered walls, with imprints of posts, are proof of the 
existence of habitation structures, even though no excavation to confirm this 
was ever conducted (pl. 72). 

The pottery recovered is quite rich, including also shapes that can be 
reconstructed: pitchers (A), jar pots (B), plate bowls (C), kitchenware (D), mugs 
(E) as well as other shapes (table III). The ornaments include incisions (A), 
impression (B), plastic implements (C), Furchenstich technique (D) and clay 
slurry (E). The motifs are those common to Coţofeni culture but also include 
some rare decoration elements (table IV, fig. 59; pl. 64 – 71). 

Dumbrava [f. Cacova]-Pojeră 
The settlement is located on a long ridge with several terraces on the 

sides, now used for agriculture, stretching on its entire length of 250 m (GPS 
coordinates: latitude - 45°52’59’’,85, longitude - 23°37’16’’,26, altitude: 550 m). 



Contribuţii la preistoria văii Sebeşului (I). Locuiri Coţofeni din zona deluroasă 

 297

The pottery recovered is scarce and quite fragmentary. The decor is 
specific to the IIIrd phase of Coţofeni culture (pl. 82/1-9). This is also the origin 
of a fragment of miniature cart wheel (pl. 83/4). 

Căpâlna-Muchea Ştezii 
The Coţofeni habitation is located on the narrow ridge of a hill that slopes 

down towards the right hand side of the Sebeş river, just north of the village. 
There were identified fragments of plastered wall, an indication of the existence 
of habitation structures. 

The pottery is fragmentary, ornate with incisions, impressions and the 
Furchenstich technique (pl. 81) thus belonging to the IIIrd Coţofeni phase. From 
this location we have two polished stone axes, with perforations. One has an 
amygdaloidal shape (fig. 59/2; pl. 84/1), the other is massive, with a long arm, a 
type known as a „sceptre-axe” (pl. 84/3). 

Căpâlna-Gorgan 
The Gorgan height is located downstream from Căpâlna village, east of 

the deep valley of the Tatomir stream (GPS coordinates: latitude - 45°51’24’’,57, 
longitude - 23°35’45’’,08, altitude: 591 m). 

In the construction of the later border markers we found Coţofeni 
pottery, same as on the hill ridge. Most of them are atypical, only one fragment 
bearing decoration (pl. 82/10). 

 
B. Uncertain / isolated finds 
Sebeşel 
From somewhere within the boundaries of the village (perhaps from the 

Gorgan) we have one half of a well-polished spherical mace head, probably 
belonging to the Coţofeni culture (pl. 86/1). 

Căpâlna-Faţa Bârnei 
Upon this hill, south of the village, we have a perforated stone axe, most 

likely belonging to Coţofeni culture. 
Căpâlna-Pârâu Cetăţii 
Along this valley, flowing south of the village, to the west and north-west 

of Dealu Cetăţii (the location of a Dacian fortress) we have the isolated find of a 
perforated stone axe, probably of Coţofeni type. 

Căpâlna-Podu Cetăţelei 
This location, south of the village, on the right hand side of the Sebeş river 

(GPS coordinates: latitude - 45°82’76’’,97, longitude - 23°60’58’’,70, altitude: 384 
m) is where a polished stone perforated axe was recovered by chance (pl. 84/2), 
most likely carried downhill from the height above (known as Seciu), the 
location of a another similar find. 
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Căpâlna-Seciu 
Seciu hill rises on the right bank of the Sebeş river, right across from 

Dealu Cetăţii and south of the village. This location provided us with a 
perforated stone axe. 

Căpâlna 
Of an unknown location within the village boundaries we have a 

perforated trilobate mace head, an extremely rare shape among the prehistoric 
weapons and a unique find for the Coţofeni culture (pl. 87/3). 

Laz-Muncel 
Somewhere in the old vineyards and east of the village, there are 

indications of a Coţofeni habitation but it was not located during our research. 
Loman 
Within the Loman forest, at Bordeie we have indications of a Coţofeni 

habitation, information that was not confirmed by our research. We assume 
that this habitation is non-existent, as the materials that were attributed to it 
actually belong from several other places, including Răchita. 

From the La Cărări hill we have a fragment of a perforated stone axe, 
most likely belonging to Coţofeni culture. 

Răchita-Apărata 
The Apărata hill is actually a ridge found north of the village, of an 

absolute height of 621 m, dominating the nowadays village of Răchita (GPS 
coordinates: latitude - 45°88’38’’,30, longitude - 23°51’36’’,87, altitude: 621 m). 

From this location we have several small pottery fragments, atypical, most 
likely belonging to Coţofeni culture. This habitation was probably destroyed by 
natural erosion and other factors. 

Şugag 
From within the village’s boundaries we have four artefacts made of 

polished stone, some without location information. From the mountain hamlet 
of Bârsana (around 1100 m in altitude) we have a perforated stone axe. Further 
upstream, at Oaşa, on the Pârâu Lacului stream, during the construction works 
for the power plant dam, a well polished granite mace head was discovered by 
chance (pl. 86/2). 

 
Chapter. IV. The finds analysis, chronological framework and 

connections with other areas of the Coţofeni culture 
Within this chapter we followed the analysis and datation of relevant 

materials, and also their connections with other regions of this culture and even 
with nearby foreign cultural areas. 

Pottery analysis 
The site that contains the highest number of shapes, techniques and 

ornaments belonging to the Coţofeni culture is the one at Răchita-Vârfu Zăpozii. 
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This variety allows us, on one side to locate the habitation chronologically and on 
the other to establish some links with similar sites in the neighbourhood and also 
from other regions within the Carpathian basin or that of the middle Danube. 

1. One of the „borrowed” motifs among the Coţofeni communities is that 
of the „chess table”. Made using the technique of successive stings, as it appears 
at Răchita (pl. 12/11; 46/12-13) the motif is borrowed from the Kostolac culture, 
by medium of the Coţofeni-Kostolac variation of Banat. 

2. The motif of concentric circles shows up at Răchita on several pottery 
fragments (fig. 54/3; 57/3; pl. 61/1-5), being quite rare in the entire Coţofeni 
area, thus becoming the most important lot of its kind. The technique used is 
that of successive stings and also that of the cord-like impressions. It is often 
associated with Vučedol cultural influences, where it is found created using a 
different technique, that of the imprint; that motif also appears with Kostolac 
pottery and the technique used is the Furchenstich. The area of appearance is 
limited for the Coţofeni environment to Transylvania and Bihor, but also 
widens a great deal towards south, with the isolated finds from Zygouries 
(Greece). The dating of these materials is limited to the Coţofeni IIIb-IIIc 
phases. 

3. One of the fragments decorated with the motif of concentric circles is 
also made using the cord-like technique (next to Furchenstich) (pl. 61/44). This 
is a good opportunity to discuss more widely the issue of corded pottery found 
within the Coţofeni cultural area, more over bringing back to light some old 
discoveries now forgotten by specialists. With this find we can observe that the 
number of finds is much larger than previously known, concentrated in equal 
proportions in Transylvania and Oltenia, with fewer finds for Crişana, Serbia 
and Bulgaria. The datation fits within the II and III phases of the Coţofeni 
culture. 

4. On the handle of a pitcher vessel from Răchita a beautiful 
representation of a spectacle-pendant was found, created using the Furchenstich 
technique (fig. 56/7; pl. 61/7). The motif is rarely present within the area of the 
Coţofeni culture and is certainly an imitation of the metal items found within 
some of the tumulus tombs from the Early Bronze Age from the Western 
Carpathians (Apuseni Mountains). Their datation is set within the IIIb and IIIc 
phases of the culture. 

5. A similarly rare motif encountered on the Coţofeni pottery is that 
imitating a garland, found on a fragment from Răchita (pl. 61/6), and created 
using the same technique. The best analogies to it can be found with the 
spherical amphorae culture, a likely source of inspiration for Coţofeni potters as 
they are considered contemporary with the IIIrd phase, according to the most 
recent studies. 
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6. Circular imprints, made using a reed straw, encountered at Răchita (pl. 
46/8), are rare finds among the decorations of Coţofeni pottery and are 
particular to the IIIrd phase (IIIa-IIIc), suggesting links with the Vučedol and 
Ostrikovac cultural areas of Serbia. 

7. The zigzag motif and the angular one, created using the Furchenstich 
technique form another specific pattern for the habitation at Răchita (pl. pl. 
13/13, 17, 20; 14/23, 28; 38/2-3, 7-9; 39/7, 18; 44/4; 45/1; 46/7; 48/6-7; 52/4). Our 
stratigraphical observations from several other sites place this decoration as 
specific to the Coţofeni IIIb phase. We also notice its appearance, in a similar 
form, within the area of the spherical amphorae culture. 

8. A mug found on the site at Săsciori-Vârfu Mâglii, with a biconical 
shape and a decoration formed of incised triangles marked by the so-called 
„lentil beads” (fig. 59, pl. 65/15) is also a rare find within the Coţofeni cultural 
area. Although initially attributed to the Early Bronze Age Livezile group, the 
mug finds its analogies (of shape and decoration) among other Coţofeni sites 
from Transylvania and Banat. It can be considered an import or the result of an 
influence from the Coţofeni-Kostolac area, sometime around the Coţofeni IIIb 
phase. 

9. From the Răchita habitation we have the fragments of two vessels, 
wrongfully described in the literature as “saucers” (Fr. Saucière, Germ. 
Schnabeltasse) (fig. 58/1-2, pl. 5/1, 3). One of the items presents a less-known 
shape, with no handle and having only a suggestion of a beak (pl. 5/3). The 
other item bears all the characteristics attributed to a “saucer”: a profiled beak, 
short body and a handle (pl. 5/1). Extremely rare in the north-Balkan and 
north-Danubian areas the Coţofeni “saucers” are found here in the greatest 
number, according to our current repertory. Their usage is originating as early 
as the Coţofeni I phase and ends in Coţofeni III, as the items at Răchita are 
dated. Even though they are seen as the product of an Aegean influence, the age 
of some artefacts from the Coţofeni and Boleráz areas may raise the problem of 
a different orientation for the assimilation and usage processes, from north 
towards south, from the Danubian to the Aegean regions. These “saucers” are 
certainly not used for pouring wine as the wine was not yet cultivated north of 
the Danube or even nearby.   

10. The settlement at Răchita has also brought forward the fragment of a 
pedestal cup, ornate in the Furchenstich technique and also impressions (fig. 
12/4; pl. 46/9). We also notice the small number of similar Coţofeni artefacts. 
We make note of the vessels décor, one that bears resemblances with a cord 
decorated cup from Orlea (fig. 12/3). 

11. The Trichterrand decorated plate bowls, with shoulder placed handles 
(Răchita, Săsciori) (pl. 1/3; 64/1) are also extremely rare within the area of the 
Coţofeni culture. They confirm the existence of several variations that most 
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likely introduce the so-called “standardization” of the Early Bronze Age in the 
intra-Carpathian area.  

12. We also notice in the context of the Răchita-Vârfu Zăpozii habitation 
the presence of numerous handles decorated in the upper part with plastic 
implements (discoid buttons or protuberances) (fig. 54/2; 56/1-7; pl. 10/2; 16/5; 
17/10; 29/5; 30/10, 16; 37/1; 59/1-8; 60/1-3, 6-10; 61/7). They also form, to this 
day, the most consistent illustrated set from the Coţofeni cultural area. 

The issue rose by their presence within the Coţofeni III phase is widely 
debated, our conclusion in the matter being that we deal with an influence 
(fashion) taken over from the Baden cultural areas. It is surprising though that 
in Transylvania their number will increase vertiginously, overcoming in number 
the similar finds from the Baden areas.  

With this occasion we debated over the issue of the relationship between 
Coţofeni and Baden cultures in Transylvania, making a final observation that 
the Baden type materials are extremely scarce but enough to illustrate, maybe as 
a paradox, a contemporary evolution with the Coţofeni IIIb phase, based on the 
finds at Silvaşu de Sus-Dealu Ţapului. 

13. An evolved treatment of the vessels rim, considered a specificity of the 
Coţofeni IIIb-c sub-phases, is the thickening of the rim towards the exterior, as a 
pseudo-sleeve, different from the classical overturned sleeves, seen with the 
pottery of the Early Bronze Age.  At Răchita we have several supplies vessels, all 
decorated with rows of impressions (pl. 30/2-3; 33/1-2; 58/2). Also from Răchita 
we have a mug with a pseudo-sleeve, decorated with vertical notches (pl. 48/6). 
The wide majority of these sleeves were applied for this category of supplies 
vessels and only in a few cases to smaller vessels, as we will later see in the Early 
Bronze Age. 

14. Another type of applied decoration that is specific to Coţofeni is the 
one we denominated as “anthropomorphised sun-shaped representations”. It is 
also encountered in several cases at Răchita (pl. 17/6, 8-9, 11; 53/1-3), but 
appears in other sites from Transylvania and as an isolated find in Crişana. In 
our opinion these implements are the representation of a sun related 
symbolism, with an extremely stylised tendency of anthropomorphism. 

Plastic figurines 
At Răchita we recovered a fragment of an artefact, with a foot but with 

the upper part missing, most likely an anthropomorphic cylindrical statuette (pl. 
83/6). Its existence brings into question the problematic of this type of artefact, 
toghether with other, rare, finds belonging to the IIIrd phase of the Coţofeni 
culture.  

Miniature cart wheels 
Among the Coţofeni habitations from Săsciori-Izvoru Popii (pl. 83/2) and 

Dumbrava-Pojeră (pl. 8374) we have two burnt clay cart wheels. In the wider 
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context of these rare discoveries belonging to Coţofeni culture they fit within 
the type displaying a slightly pronounced butt, being easily mistaken for spindle 
whorls. Their presence illustrates that the Coţofeni communities had knowledge 
of wheeled vehicles, similar to the well documented ones from the Baden 
culture. 

Lithic materials 
We have grouped here the most important artefacts that were made out 

of stone. Most of them are the polished stone axes, used as tools and as weapons. 
They originate from known habitations like those of Căpâlna-Muchea Ştezii (pl. 
84/1, 3; 85/1) and Răchita-Vârfu Zăpozii (pl. 85/3) or from isolated places, on 
the hills around these habitations: Căpâlna-Faţa Bârnei, Pârâu Cetăţii, Podu 
Cetăţelei (pl. 84/2), Seciu, Loman-La Cărări and Şugag (pl. 84/4; 85/2). Some 
items, like the ones with the rounded neck (pl. 84/2-4), fit within the category of 
the so-called “sceptre-axes”, a function that is hard to identify with certainty. 
The characteristic type for the Coţofeni culture is that of the amygdaloidal 
shaped axe (pl. 84/1; 85/1-2). 

A distinct category is formed by the spherical shaped mace heads found at 
Şugag-Oaşa (pl. 86/2) and Sebeşel (pl. 86/1). They are carved out of hard rocks 
and are well polished; their type is scarcely found in the area of the Coţofeni 
culture. Even though they lack a clear context of discovery we are assuming that 
they are proof of the presence of Coţofeni in the area. In our opinion, next to a 
function of mace-head they can also be seen as parts of a bola type weapon, 
especially as the item at Şugag-Oaşa is from a mountainous area (over 1200 m) 
and was probably brought over by a hunter.  

From Căpâlna, but unfortunately without a clearer context, we have the 
trilobate sceptre with a central perforation. It is a rarity and it is seen as a proof 
of continuity for the tradition of the Eneolithic quadrilobate “steppic” sceptres, 
even though they are not yet chronologically correlated in any way. Their 
presence in the area indicates the presence of sceptre bearers, an incipient elite, 
so little documented in the Coţofeni area by scarce goods of prestige.  

The analysis of the most significant discoveries that made the subject of 
this work illustrates the fact that the hill area occupied by the Coţofeni 
communities on the Sebeş valley was also the theatre of some significant 
changes and dynamic evolutions. The apparent dispersion of the habitation 
areas towards the periphery is not visible in the analysis of the archaeological 
materials recovered. In no few cases we can even notice a variety and a beauty in 
the evolution of the material culture, sometimes a rare find even among the 
main settlements of this culture. As a result, this material culture is not 
sufficient to provide clues of the character of habitation or of their relationships 
with the neighbouring areas or even further away. There are other elements that 
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are able to shed a better light on these aspects and to this attempt we have 
dedicated the next chapter. 

 
Chapter V. The habitation area, subsistence strategies and dynamics 
The research results seen from the perspective of the archaeology of 

landscape  
The hill area inhabited during the Coţofeni culture on the Sebeş valley 

underwent series of modifications throughout time. The man-made 
interventions belonging to the Coţofeni communities are difficult to guess as the 
systematic excavations are few and thus have little consequence to the subject. 
The archaeological landscape has clearly changed with the disappearance of the 
Coţofeni communities. At Răchita, on one side of the settlement an access road 
was created (fig. 44), most likely to connect with the gold mines on the sides, 
from Vârfu Zăpozii and Apărata hills. The inhabited southern slope was washed 
off by pluvial waters, scattering the materials, and was then further affected by 
the re-forestations carried during the mid-20th Century (fig. 43). At Căpâlna-
Gorgan (fig. 46) and Săsciori-Vârfu Măglii (fig. 36) the border marking earthen 
mounds from the Middle Ages, still dominating those ridges to this day, 
destroyed most of the Coţofeni deposits. The Coţofeni settlement at Dumbrava-
Pojeră was ravaged, almost on its entire surface, by the opening of a 
construction stone quarry for the nearby villages (fig. 39). The small habitation 
area at Săsciori-Izvoru Popii, located in the lowlands, was intensively cultivated, 
the slope being modified into several stepped terraces, quite visible to this day 
(fig. 27-28). 

In summary, these post-Coţofeni habitat changes are varied and diverse: 
construction of an access road, building of border marking mounds, terracing, 
re-forestation, stone quarry and cultivation. To this we can add the natural 
factors of erosion, pluvial waters often washing down and eroding the once tall 
ridges that housed the Coţofeni settlements. This is one of the major 
contributors to the diminution and disappearance of the prehistoric 
occupational layers, leading towards an imminent total destruction. 

The habitation area and the subsistence strategies 
The habitation area of a typical Coţofeni settlement is hard to define, 

given the lack of methodological approach in Romanian research so far, even 
though several models were brought forward to evaluate prehistoric settlements. 
One definition for the average area of economical needs of a community is 
summarily represented by a concentric circle with the radius arbitrarily set at 5 
km for most situations; this simplistic approach cannot account for the 
variations in size and numbers of a settlement and simply expanding this area 
twice or thrice according to numbers is not acceptable. The “controlled” 
territory of a community included, certainly, the areas that sustained their 
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economical activities (cultivation, grazing) but also raw material resources 
(wood, minerals, clay etc), sometimes quite far from the nucleus of the 
settlement. 

This model, based on the concept of site catchment analysis and 
elaborated almost 40 years ago by Claudio Vita-Finzi and Erig Higgs worked by 
placing “concentric circles” from the settlement nucleus, one of 5 km for 
agriculture and another of 10 km for hunting activities. It is difficult to adapt 
such a simplistic model to an area with such varying terrain as we have here, the 
aerial distance being much different than that actually walked. For instance a 
gatherer collecting forest berries and mushrooms or a hunter could in fact walk 
much more,  outside of these limits, one proof of this reality being the finding of 
a mace head, most likely destined for hunting, far away from the nearest 
seasonal Coţofeni settlement, almost 30 km upstream, nearby Şugag-Oaşa. 

The following research also proved the fragility of such a system in similar 
circumstances. For the Coţofeni habitations within our study it is clear that the 
relief constrained the choice of a seasonal settlement area. Compared to the 
valley terrace habitations those in the hill area also into account several factors 
like the presence of an exposed hilltop with maximum visibility, easy access, a 
good water source nearby; to these we add the factors that made possible their 
establishment here, like the grazing pastures, forests with timber, useful rocks 
and minerals, plants and game. Taking into account the conditions of the 
“concentric” model, these resource areas should not be pushing in the 
economically-controlled areas of a nearby settlement. It is highly likely that they 
were interferences at the peripheries, for reasons like the exploitation of timber 
and other useful resources, with rules of free circulations to avoid subjects of 
conflict. 

This is why we consider that the territory of a prehistoric settlement knew 
no rigorous and quantifiable boundaries. We cannot assume that the mobile 
members of an increasingly larger number of settlements have generated an 
overall diminution of their territorial dominance. The exploitation of the 
mountainous areas was accessible to fishermen and hunters, it became an 
overall source of varied supplies, like useful rocks, different timber than that of 
the deciduous trees nearby the settlements, medicinal plants, fruits and even 
honey. The shepherds could also advance further up, as suggested by the 
ethnographical sources. Similar to these days, the mountain had to have been 
well known by the “marginals” (Rom. mărginaşi), those established seasonally 
on the hilltops dominating the valley that contained the main settlement. 

Independent or not to the climatic changes, the entry of the Coţofeni 
culture into its IIIrd phase brings over major changes, not only noticeable in the 
material and spiritual culture but also in the way they interact with their 
environment. As the important raw materials are lacking in the area, the 
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economical function of these habitations was oriented by necessity towards 
other activities, like grazing, timber and fodder harvesting, gathering and 
hunting.  

These habitation areas have emerged on the backdrop of the increase in 
importance of the practice of grazing but surely generated other changes in the 
economical practices, leading even to a new societal organization. 

The hills occupied by Coţofeni communities on the Sebeş valley are short, 
with heights between 340 and 620 m, corresponding roughly to the step of the 
upward deciduous extension (beech, ash, oak, holm); these provided the local 
settlements or those in the valleys with timber for constructions, firewood, fruits 
and other nutrition for animals and men. 

These upper habitations lasted during the summer and fall and most 
likely were connected with settlements in the lower valley, like those identified 
on the banks of the Sebeş river, at Săsciori-Izvoru Popii or Petreşti-Groapa 
Galbenă, some only a few kilometres away. As a result, the Coţofeni habitations 
in the hill areas should not be seen only as a territorial expansion from the valley 
but as a necessity of the community to provide solutions to particular needs of a 
“main village”.  

Among the economical activities of the bearers of the Coţofeni culture an 
important role was played by the practice of grazing, a fact that brought up the 
necessity for new and fertile grazing grounds, further away towards the 
mountains. 

A model that became classic in the approach of explaining the changes 
sustained by the prehistoric communities in their subsistence patterns was 
developed by Andrew Sherratt, in his study Secondary Products Revolution, 
stating that this phenomenon appeared with the Eneolithic. The animals, now 
raised within the household, are being used not only for meat but also for other 
secondary products, milk (and derivatives of) for the ovicaprines and bovines, 
wool (for wool ovines) and manure as fertilizer. In parallel, the bovines will also 
be employed in towing the primitive plough. Overall, the recent studies showed 
that, compared to the previous period within the Eneolithic, we have an increase 
in the numbers of animals. With these theoretical assumptions but lacking 
actual coherent interdisciplinary studies, we cannot identify, for our space, the 
moment, the precise nature and the amplitude of these changes. The hypotheses 
issued by Sherratt were tested with the archaeological realities of the 
Mediterranean, Balkan and Southern Europe and were found to make sense in 
some cases but not so much for others, in most cases not meeting the 
expectations of the model. 

We might not be wrong in applying the realities of the Coţofeni culture to 
Sherratt’s theory and furthermore identify with these communities the 
phenomenon of passage from a previous model of animal resource exploitation 
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to one considered specific for the Bronze Age, given the wide territory that they 
occupied. The low percentage of swine, on the third place after ovines and 
bovines, indirectly suggests that it lost priority to grazing animals because it 
lacked these secondary products.  

The sacrificial age for ovicaprines may also offer a clue towards the 
grazing of animals also for their secondary products. Diana Bindea suggests 
that, with some exceptions, the ovicaprines were grazed by the Coţofeni 
communities mainly for these secondary products, milk and wool and only 
incidentally for meat. The argument brought forward is that only mature 
animals were being sacrificed. An exception is found with the faunal material 
from Tărtăria, with only young animals being sacrificed, a situation probably 
related to the fact that this habitation belongs to the early stages of Coţofeni 
culture (I), when they were probably grazing local sheep, without wool. Another 
exception is the site at Poiana Ampoiului, with sacrificial ages for ovicaprines 
between 6 to 12 months. At Câlnic, in the vicinity of our sites, we have ovines 
sacrificed between 2 to 2.5 years and 4 to 6 years old. Even though we cannot 
argue it further, we retain the idea that the final phase of Coţofeni culture has 
probably seen the insertion of new species of ovines. 

The use of milk’s secondary products, like yoghurt, could be indirectly 
suggested within the IIIrd phase by the spectacular increase in drinking and 
pouring vessels (pitchers, mugs and cups), now found in all the settlements on 
higher grounds and not only. 

In connection with the grazing practices the use of the term 
“transhumance” was taken into consideration. In our opinion the term is not 
adequate for the prehistoric realities as it implies massive movements on long 
distances, a more adequate term being that of “pendular sedentary grazing”.   

The functionality of a habitation can also be suggested by the 
ethnographical evidence from the past and even that surviving to the present 
day. This type of research allowed for the observation that for the valley 
populace the mountain pastures were always an attraction. If the lowlands were 
used for cultivation the mountain pastures provided fodder. As the distances 
were significant they moved the herds upwards to reach these locations, on a 
(forced) seasonal schedule. The huts in the mountains have multiplied, creating 
hamlets that slowly evolved independently from the origin village. Often these 
locations lack a close water source, this being often carried upwards from the 
valleys or the nearest source; even in these days distances of 2 to 3 hours are 
covered to bring water, often up and down steep slopes. This situation can 
explain the high number of Coţofeni pottery vessels destined to keep, pour or 
transport liquids, found in these high habitations. 

Overall the entire spectrum of habitations (most of them of a seasonal 
type) that occupy concentrically the peripheral peaks of the Apuseni Mountains, 
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of Cerna Mountains and those of the western group of the Southern 
Carpathians, are representative of a prolonged adaptation to the sub-alpine 
environment, resulting thorough time in a cemented and complex relationship 
between man and nature.  

We therefore consider that the hill and mountain seasonal habitations are 
actually belonging to settlements further away, in the valleys, some even further 
away than the 5 to 10 km model proposed by Claudio Vita-Finzi and Erig Higgs. 
This intensive habitation may be the result of numerous “founders” arriving 
from different valley settlements to particular hill and mountain areas. As in our 
demonstration we picked as source for the seasonal habitation at Răchita the 
stable settlement from Petreşti, it is possible that the corresponding higher 
habitations of the permanent settlement at Câlnic-Dealu Mare are within the 
nearest habitations of Dumbrava-Pojeră and Răhău (a habitation found nearby 
the water ridge at Dumbrava-Lăcuţ). The habitation at Săsciori-Vârfu Mâglii 
could be related with that found in the valley, at Izvoru Popii. To the west of this 
area, not far away from the site at Răchita-Vârfu Zăpozii, over the water ridge, in 
the Pian valley basin, we find two similar settlements to those we studied, on the 
Padia and Cetăţuia heights, probable “economical outposts” of the stable, lower 
settlement of Pianu de Jos-Podei. 

It is not excluded that, at some point, these seasonal habitations in their 
turn generated other advanced outposts, following the tradition of their origin 
and not that of the main settlements. With this pattern we can explain the 
forward Coţofeni settlements at Căpâlna-Muchea Ştezii and Gorgan. These 
advances up the mountain stop at some point, being illustrated archaeologically 
only by isolated finds of stone axes, with no other material traces; they most 
likely represented the search for particular types of timber, not easily found in 
the lower parts of the valley. 

The uppermost spread in the mountains is represented by the isolated 
finds of stone tools and weapons, reaching higher grounds upstream, up to 1100 
and 1200 m (for Şugag). It seems that they are proof of activities carried in a 
hostile environment that was not a de facto part of a community’s economical 
area. 

Naturally, the links between the main settlements on the valley floor and 
those higher up must have used the most accessible pathways available. They 
probably preferred the smoother ridges, from these paths emerging the 
nowadays realm roads. The sheepfolds and the more important habitations, now 
identified as “seasonal settlements of prolonged use”, could have acted as 
veritable junctions, similar to those still identified in recent times by pre-modern 
and modern ethnographical researches. The mountain plains were sought for 
due to their hospitable appearance, in contrast with the wild valley floor of the 
Sebeş river.  
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A demographic evaluation is hard to achieve, even the models used 
nowadays being largely arbitrary. The placement of our settlements particularly 
within the Coţofeni III phase illustrates that the changes in the organization and 
subsistence strategy promoted by the main valley settlements are particularly 
happening from these times on. As the number of Coţofeni II settlements in the 
area is smaller, the nearest being at Petreşti-Groapa Galbenă, we see this as proof 
that, at least for this earlier stage, the Sebeş valley as an entrance pathway to the 
mountains was not an attraction for the Coţofeni communities. 

The causes that led the Coţofeni communities away from these hill areas 
of the Sebeş valley are hard to define as their datation, restricted to the IIIa and 
IIIb sub-phases, has no proven continuity to IIIc. The Early Bronze Age 
communities that followed the Coţofeni culture only scarcely occupy some of 
the hill areas of the Sebeş valley. 

 
Chapter VI. The problematic of dating the gold mining galleries at 

Răchita 
An insufficiently answered issue is that of the datation of the three mining 

galleries found on the slopes of the hills west of Răchita. They were first 
signalled and described in detail by a study published in 1911 by W. Lederhilger. 

The bringing into discussion of this subject is motivated by the fact that 
some specialists claimed that nearby the entrances of some of these galleries 
“Neolithic” or “prehistoric” pottery was recovered, making some, like N. O. 
Boroffka, attempt a datation in prehistory. As the galleries known as Gaura 
Jidovului and Gaura Bătrânului are in the immediate vicinity of the Coţofeni 
settlements at Răchita-Vârfu Zăpozii and Apărata these “prehistoric” materials 
could have easily originated  from the settlements above and thus belonged to 
the Coţofeni culture. Their presence nearby the mine entrances is by chance, as 
they most likely have been brought down the slopes by torrents. 

Taking also into account the shape and the way they were carved, the 
presence of oil lamp’s wall notches we conclude that the mines (proved by 
geological analysis as gold mines) are of a more recent time, most likely Roman 
or even Medieval. In the approximate vicinity are the gold fields of Pianu de Sus 
and Pianu de Jos, exploited from antiquity to the 20th Century. 

 
Chapter VII. Conclusions 
Towards the end of our dissertation we are making some concluding 

remarks towards the chronological framework of the material culture, making 
further inferences into the relationships that existed with the neighbouring 
contemporaneous communities. 
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As we mentioned before, the Coţofeni habitations here discussed can be 
dated in the IIIrd phase of the culture, more precisely IIIa and IIIb, with no 
obvious clues of existence in its final stage, IIIc.  

The chronology of the Coţofeni III phase is still unfortunately tributary to 
the scarce 14C data available (published for just three sites), therefore the exact 
limits cannot be set. For Transylvania the only information we have is from 
Poiana Ampoiului-Piatra Corbului, with three 14C samples collected, one from a 
pit within the upper Coţofeni layer and two from the first Coţofeni habitation 
layer. They indicate an interval situated between 2900-2800 BC. The end of the 
Coţofeni culture should be placed, most likely, somewhere prior to 2500 BC. 

Even though the pottery does not clearly point it out, especially since the 
imports are lacking, we can only assume that, for Transylvania, a 
contemporaneity existed, expressed in these forms: Coţofeni IIIa-Late Baden-
Early Kostolac, Coţofeni IIIb-Kostolac-Vučedol A, Coţofeni IIIc-Late Kostolac –
“classic” Vučedol. 

 
(Translated by Călin A. Şuteu) 
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Illustrations 
 
Fig. 1. The location of Sebeş valley within the areas of the Carpathian and 

Danubian basins. 
Fig. 2. The hydrographical basin of the Sebeş river – a hypsometric map 

(modified from Costea 2005). 
Fig. 3. A layer of porphyry researched at the beginning of the 20th Century 

at Şugag (according to Vendl 1914). 
Fig. 4. A polychrome painted pottery fragment (1) and the Petreşti 

anthropomorphic statuettes found at Răchita-Viile de Jos (after Popa 
2011). 

Fig. 5. A Transylvanian type bronze celt hoard found at Răchita-Piatra 
Vacilor (1 – drawings; 2 – photo). 

Fig. 6. Coţofeni pottery from Răchita-Vârfu Zăpozii (after Roman 1976). 
Fig. 7. The research team that surveyed the mining galleries at Răchita (in 

1980), lead by Florin Medeleţ. 
Fig. 8. Wietenberg pottery vessels and a Transylvanian-type bronze celt axe 

found at Săsciori-Cetate (2-3) and at Valea Lenderului (1) (after 
Boroffka 1994). 

Fig. 9. A prehistoric stone axe from Şugag – a drawing reproduced using the 
old inventory registry of the Deva museum (early 20th Century). 

Fig. 10. A chart with the percentages of pottery species illustrated for the 
Coţofeni settelement at Răchita-Vârfu Zăpozii. 

Fig. 11. Cord-like decorated Coţofeni pottery from Sebeş-Papuc (2-3) and 
analogies among the sites from Leu (1) and Ocnele Mari (4) (1, 4 – 
after Roman et al. 1992; 2-3 – unpublished). 

Fig. 12. Coţofeni cup hollow pedestals (1-2) found at Băile Herculane-Peştera 
Hoţilor (1) and Ostrovu Corbului (2); the pedestal cup from Răchita-
Vârfu Zăpozii (4) and the one from  Orlea-Grindul lui Iancu Muşat 
(3) (1-3, after Roman et al. 1992). 

Fig. 13. The entry into a gold mine gallery from Răchita (after Boroffka 
2006). 

Fig. 14. The clogged gold mine gallery entry (Gaura Jidovului), found on the 
saddle connection with the Vârfu Zăpozii peak (photo 2011). 

Fig. 15. A sketch depicting the mine gallery known as Gaura Bătrânului (a 
survey made in 1988 by Gligor Mircea and Aurel Ciorogar; drawing 
by Gligor Mircea). 

Fig. 16. The hill area of the Sebeş Valley (Săsciori commune) (based on 
Google Earth): 1 - Căpâlna-Gorgan; 2 – Căpâlna-Muchea Ştezii; 3 – 
Dumbrava-Pojeră; 4 – Răchita-Vârfu Zăpozii; 5 – Săsciori-Izvoru 
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Popii; 6 – Săsciori-Vârfu Mâglii; 7 – Sebeşel-Gorgan; 8 – Sebeşel-
Pârloage; 9 – Sebeşel-Pe Faţă; 10 – Laz-Muncel. 

Fig. 17. The Coţofeni habitations from Sebeşel-Gorgan (1) and Săsciori-
Izvoru Popii (2) (based on Google Earth). 

Fig. 18. The Coţofeni habitation from Sebeşel-Gorgan with the country road 
towards the mountain area and the access towards the plain (based 
on Google Earth). 

Fig. 19. The Coţofeni site at Sebeşel-Pe Faţă (based on apia.org). 
Fig. 20. A view from the Loman village towards Mureş Valley (Alba Iulia) an 

the location of the most important prehistoric sites on the lower 
valley of the Sebeş river. 

Fig. 21. The Coţofeni site at Răchita-Vârfu Zăpozii and the supposed one at 
Răchita-Apărata (based on Google Earth). 

Fig. 22. The Coţofeni sites at Dumbrava-Pojeră (1) and Săsciori-Vf. Măglii 
(2) with a depiction of the aerial distance between them. (based on 
Google Earth). 

Fig. 23. The Coţofeni sites at Săsciori-Vf. Măglii (1) and Dumbrava-Pojeră 
(2) with the assumed areas of autonomy (based on Google Earth). 

Fig. 24. The Coţofeni sites at Dumbrava-Pojeră (2) with the assumed area of 
autonomy (based on Google Earth). 

Fig. 25. The Coţofeni sites at Căpâlna-Muchea Ştezii (1) and Căpâlna-Gorgan 
(2) (based on Google Earth). 

Fig. 26. The Coţofeni sites at Căpâlna-Muchea Ştezii and Căpâlna-Gorgan 
with the links to the ridge road access (based on Google Earth). 

Fig. 27. The Coţofeni site at Săsciori-Izvoru Popii. 
Fig. 28. The lowland area of Pârloage, with relocated Coţofeni pottery 

originating from the site at Sebeşel-Gorgan. 
Fig. 29. The Coţofeni site at Sebeşel-Gorgan (a south-eastern view). 
Fig. 30. A view from the Coţofeni site of Sebeşel-Gorgan towards the entry 

into the mountainous area of the Sebeş valley. 
Fig. 31. The Coţofeni site from Sebeşel-Gorgan (southern view). 
Fig. 32. The Coţofeni site from Sebeşel-Gorgan (view of the once inhabited 

ridge). 
Fig. 33. The Coţofeni site from Sebeşel-Pe Faţă. 
Fig. 34. The Coţofeni site from Sebeşel-Pe Faţă. 
Fig. 35. The Coţofeni site from Săsciori-Vârfu Măglii (eastern view). 
Fig. 36. The Coţofeni site from Săsciori-Vârfu Măglii (the plateau). 
Fig. 37. The Coţofeni site from Săsciori-Vârfu Măglii as seen from the stone 

cliff at Sebeşel-Gorgan. 
Fig. 38. The Coţofeni site from Dumbrava-Pojeră (seen from Loman village). 
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Fig. 39.  The Coţofeni site from Dumbrava-Pojeră (western view). 
Fig. 40. The Coţofeni site from Dumbrava-Pojeră (western view from Lăcuţ). 
Fig. 41. The Coţofeni site from Răchita-Vârfu Zăpozii (southern view). 
Fig. 42. The Coţofeni site from Răchita-Vârfu Zăpozii (western view over the 

upper plateau). 
Fig. 43. The Coţofeni site from Răchita-Vârfu Zăpozii (view of the inhabited 

southern exposure slope). 
Fig. 44. The Coţofeni site from Răchita-Vârfu Zăpozii (a view over the 

ancient road on the northern side). 
Fig. 45. The Coţofeni site from Căpâlna-Gorgan (a southern view from the 

ridge of Dealu Steaza). 
Fig. 46. The Coţofeni site from Căpâlna-Gorgan. 
Fig. 47. The Coţofeni site from Căpâlna-Muchea Ştezii (western view). 
Fig. 48. The Coţofeni site from Căpâlna-Muchea Ştezii (southern view from 

the ridge of Dealu Steaza). 
Fig. 49. The Coţofeni site from Căpâlna-Muchea Ştezii (view over the 

habitation area and the steep western slopes). 
Fig. 50. The plateau area from Laz-Muncel (a possible Coţofeni habitation). 
Fig. 51. View towards the mountainous area of Sebeş Valley from the Dealu 

Steaza ridge at Căpâlna; in the foreground nowadays shepherding in 
the area of the Coţofeni settlements. 

Fig. 52. View towards the mountainous area of Sebeş Valley from nearby the 
Coţofeni settlement at Răchita-Vârfu Zăpozii. 

Fig. 53. Răchita-Vârfu Zăpozii. Mug belonging to the Coţofeni culture 
(excavations 2000). 

Fig. 54. Răchita-Vârfu Zăpozii. Pottery belonging to the Coţofeni culture 
(excavations 2000). 

Fig. 55. Răchita-Vârfu Zăpozii. Pottery belonging to the Coţofeni culture 
(Alba Iulia museum) (no scale). 

Fig. 56. Răchita-Vârfu Zăpozii. Coţofeni pottery handles (Alba Iulia museum 
– 1-6, Sebeş Museum - 7) (no scale). 

Fig. 57. Răchita-Vârfu Zăpozii. Pottery decorated in the Furchenstich 
technique (1-6) and plastic implements (1-2) Coţofeni (Alba Iulia 
museum) (no scale). 

Fig. 58. Răchita-Vârfu Zăpozii. Coţofeni „Sauciere”-type vessels (UAB). 
Fig. 59. Săsciori-Vârfu Mâglii. Coţofeni III mug (Sebeş museum) (no scale). 
Fig. 60. Map depicting the maximum expansion of the Coţofeni culture (  

the dot marks the site from Răchita-Vârfu Zăpozii). 
Fig. 61. The Coţofeni settlement at Răchita-Vârfu Zăpozii. View of section S 

II/2000. 
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Fig. 62.  The Coţofeni settlement at Răchita-Vârfu Zăpozii. Section S II/2000 
(southern profile). 

Fig. 63. The Coţofeni settlement at Răchita-Vârfu Zăpozii. Sketch and 
situation diagram of the excavations in 2000. 

Fig. 64. The Coţofeni settlement at Răchita-Vârfu Zăpozii. Section S II/2000 
– the western profile. 

Pl. 1-32. Coţofeni pottery: Răchita-Vârfu Zăpozii (excavations 2000). 
Pl. 33-36. Coţofeni pottery: Răchita-Vârfu Zăpozii (old collections, Sebeş 

museum). 
Pl. 37. Coţofeni pottery: Răchita-Vârfu Zăpozii (old collections, MMIRS). 
Pl. 38. Coţofeni pottery: Răchita-Vârfu Zăpozii (field walk surveys K. 

Haldenwang, 1929, MMIRS). 
Pl. 39-46. Coţofeni pottery: Răchita-Vârfu Zăpozii (old collections, MMIRS). 
Pl. 47. Coţofeni pottery: Răchita-Vârfu Zăpozii (I. Raica collection – 1, 3, 5, 

7; K. Haldenwang collection - 6; excavations by D. and I. Berciu, 
1948 – 2, 4, 8-12, Alba Iulia museum). 

Pl. 48. Coţofeni pottery: Răchita-Vârfu Zăpozii (K. Haldenwang collection - 
5; excavations by D. and I. Berciu, 1948 – 1-4, 6-7, Alba Iulia 
museum). 

Pl. 49. Coţofeni pottery: Răchita-Vârfu Zăpozii (K. Haldenwang collection – 
1, 6; excavations D. and I. Berciu, 1948 – 2-5, 7, Alba Iulia museum). 

Pl. 50. Coţofeni pottery: Răchita-Vârfu Zăpozii (K. Haldenwang collection – 
1-2; I. Raica collection – 5; excavations  D. and I. Berciu, 1948 – 3-4, 
Alba Iulia museum). 

Pl. 51. Coţofeni pottery: Răchita-Vârfu Zăpozii (K. Haldenwang collection – 
3, 5, 9; excavations by D. and I. Berciu, 1948 – 1-2, 4, 6-8, 10, Alba 
Iulia museum). 

Pl. 52. Coţofeni pottery: Răchita-Vârfu Zăpozii (K. Haldenwang collection – 
3, 7; excavations by D. and I. Berciu, 1948 – 1-2, 4-6, 8, Alba Iulia 
museum). 

Pl. 53. Coţofeni pottery: Răchita-Vârfu Zăpozii (K. Haldenwang collection – 
1, 3-4; excavations D. and I. Berciu, 1948 – 2, 5-8, Alba Iulia 
museum). 

Pl. 54. Coţofeni pottery: Răchita-Vârfu Zăpozii (excavations by D. and I. 
Berciu, 1948, Alba Iulia museum). 

Pl. 55. Coţofeni pottery: Răchita-Vârfu Zăpozii (excavations by D. and I. 
Berciu, 1948, Alba Iulia museum). 

Pl. 56. Coţofeni pottery: Răchita-Vârfu Zăpozii (excavations by D. and I. 
Berciu, 1948, Alba Iulia museum). 

Pl. 57. Coţofeni pottery: Răchita-Vârfu Zăpozii (excavations by D. and I. 
Berciu, 1948, Alba Iulia museum). 
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Pl. 58. Coţofeni pottery: Răchita-Vârfu Zăpozii (excavations by D. and I. 
Berciu, 1948, Alba Iulia museum). 

Pl. 59. Coţofeni pottery: Răchita-Vârfu Zăpozii (K. Haldenwang collection – 
3-5, 7-8; excavations by D. and I. Berciu, 1948 – 1-2, 6, Alba Iulia 
museum). 

Pl. 60. Coţofeni pottery: Răchita-Vârfu Zăpozii (K. Haldenwang collection – 
1-2, 7, 9; excavations by D. and I. Berciu, 1948 – 3-6, 8, 10, Alba Iulia 
museum). 

Pl. 61. Coţofeni pottery: Răchita-Vârfu Zăpozii (excavations 2000 – 1-2, 6; 
old collections, Sebeş museum – 4-5, 7; excavations 1948, Alba Iulia 
museum – 3). 

Pl. 62. Coţofeni culture quartzite (1-3), flint (6) and polished stone artefacts 
(4-5, 7-9): Răchita-Vârfu Zăpozii (excavations 2000 - 1-3, 6-7; K. 
Haldenwang collection, Sebeş museum – 4-5, 8-9). 

Pl. 63. Burnt clay wattle and daub fragments with traces of the house’s 
wooden structure: Răchita-Vârfu Zăpozii (excavations 2000 – 1-2, 4-
5; excavations 1948 – 3). 

Pl. 64-71. Coţofeni pottery: Săsciori-Vârfu Mâglii. 
Pl. 72. Burnt clay wattle and daub fragments from Coţofeni houses, with 

traces of the wooden structure: Săsciori-Vârfu Mâglii. 
Pl. 73-77. Coţofeni pottery: Săsciori-Izvorul Popii. 
Pl. 78-79. Coţofeni pottery: Sebeşel-Gorgan. 
Pl. 80. Coţofeni pottery: Sebeşel-Gorgan (1-12); Sebeşel-Pârloage (13-14); 

Sebeşel-Pe Faţă (15). 
Pl. 81. Coţofeni pottery: Căpâlna-Muchea Ştezii. 
Pl. 82. Coţofeni pottery: Dumbrava-Pojeră (1-9); Căpâlna-Gorgan (10). 
Pl. 83. Coţofeni culture spindle whorls (1-3), miniature cart wheels (2, 4), 

unknown destination artefact (5) and an anthropomorphic figurine 
(?): Răchita-Vârfu Zăpozii (1, 5-6), Sebeşel-Izvorul Popii (2-3), 
Dumbrava-Pojeră (4). 

Pl. 84. Coţofeni polished stone axes: Căpâlna-Muchea Ştezii (1, 3), Căpâlna-
Podul Cetăţelei (2), Şugag (4) (3 – after Moscalu 1979; 4 – after Popa 
2003). 

Pl. 85. Coţofeni stone axes found at Căpâlna-Muchea Ştezii (1), Şugag (2) 
and Răchita-Vârfu Zăpozii (3). 

Pl. 86. Mace heads found at Sebeşel (1) and at Şugag-Oaşa (2). 
Pl. 87. A depiction of a prehistoric hunter using a bola (1); Russian Bronze 

Age sceptre mace head bearers (Rusia) (2) and trilobate mace head 
found at Căpâlna (3) (2- modified after 
http://www.amazon.com/hunter-wooden-spear-Canvas-art/dp/ 
B005G3TFWA; 2 – after Kузьмина et al. 2012; 3 - after Bâscă 2009). 
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Academia Scientiarum Hungaricae. Budapesta, I, 1951 şi urm. 
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und der damit verbundenen Lehranstalten. Mühlbach [Sebeş], 
1853-1945. 

Pulpudeva - Pulpudeva. Institut po trakologiia (Bŭlgarska akademiia na 
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1980 şi urm. 
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Fig. 17. Siturile Coţofeni de la Sebeşel-Gorgan (1) şi Săsciori-Izvoru Popii (2) 
(prelucrat după Google Earth) 

 

 
 

Fig. 18. Situl Coţofeni de la Sebeşel-Gorgan cu drumul de plai spre zona 
montană şi accesul spre zona de câmpie (prelucrat după Google Earth) 
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Fig. 19. Situl Coţofeni de la Sebeşel-Pe Faţă (prelucrat după apia.org) 
 

 
 

Fig. 20. Vedere din satul Loman către valea Mureşului (Alba Iulia) şi 
poziţionarea celor mai importante situri preistorice de pe cursul inferior al 

râului Sebeş 
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Fig. 21. Situl Coţofeni de la Răchita-Vârfu Zăpozii şi cel, probabil, de la Răchita-
Apărata (prelucrat după Google Earth) 

 

 
 

Fig. 22. Siturile Coţofeni de la Dumbrava-Pojeră (1) şi Săsciori-Vf. Măglii (2) şi 
distanţa între ele în linie dreaptă (prelucrat după Google Earth) 
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Fig. 23. Siturile Coţofeni de la Săsciori-Vf. Mâglii (1) şi Dumbrava-Pojeră (2) cu 
arealele prezumtive de autonomie (prelucrat după Google Earth) 

 

 
 

Fig. 24. Situl Coţofeni de la Dumbrava-Pojeră (2) cu arealul prezumtiv de 
autonomie (prelucrat după Google Earth) 
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Fig. 25. Siturile Coţofeni de la Căpâlna-Muchea Ştezii (1) şi Căpâlna-Gorgan (2) 
(prelucrat după Google Earth) 

 

 
 

Fig. 26. Siturile Coţofeni de la Căpâlna-Muchea Ştezii şi Căpâlna-Gorgan cu 
căile rutiere de plai de care se leagă (prelucrat după Google Earth) 
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Fig. 27. Situl Coţofeni de la Săsciori-Izvoru Popii 
 

 
 

Fig. 28. Situl de la Sebeşel-Pârloage 
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Fig. 29. Situl Coţofeni de la Sebeşel-Gorgan (vedere sud-estică) 
 

 
 

Fig. 30. Vedere de pe situl Coţofeni de la Sebeşel-Gorgan spre intrarea în zona 
muntoasă a văii Sebeşului
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Fig. 31. Situl Coţofeni de la Sebeşel-Gorgan (vedere sudică) 
 

 
 

Fig. 32. Situl Coţofeni de la Sebeşel-Gorgan (vedere cu culmea locuită) 
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Fig. 33. Situl Coţofeni de la Sebeşel-Pe Faţă 
 
 

 
 

Fig. 34. Situl Coţofeni de la Sebeşel-Pe Faţă
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Fig. 35. Situl Coţofeni de la Săsciori-Vârfu Mâglii (vedere estică) 
 

 
 

Fig. 36. Situl Coţofeni de la Săsciori-Vârfu Mâglii (platoul superior) 
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Fig. 37. Situl Coţofeni de la Săsciori-Vârfu Mâglii văzut de pe stânca de la 
Sebeşel-Gorgan 

 

 
 

Fig. 38. Situl Coţofeni de la Dumbrava-Pojeră (vedere dinspre Loman) 
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Fig. 39. Situl Coţofeni de la Dumbrava-Pojeră (vedere vestică) 
 

 
 

Fig. 40. Situl Coţofeni de la Dumbrava-Pojeră (vedere vestică din Lăcuţ) 
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Fig. 41. Situl Coţofeni de la Răchita-Vârfu Zăpozii (vedere sudică) 
 

 
 

Fig. 42. Situl Coţofeni de la Răchita-Vârfu Zăpozii 
(vedere vestică asupra platoului superior) 
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Fig. 43. Situl Coţofeni de la Răchita-Vârfu Zăpozii 
(vedere asupra versantului locuit cu expunere sudică) 

 

 
 

Fig. 44. Situl Coţofeni de la Răchita-Vârfu Zăpozii 
(vedere asupra drumului vechi de pe latura nordică) 
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Fig. 45. Situl Coţofeni de la Căpâlna-Gorgan 
(vedere sudică de pe culmea Dealului Steaza) 

 

 
 

Fig. 46. Situl Coţofeni de la Căpâlna-Gorgan 
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Fig. 47. Situl Coţofeni de la Căpâlna-Muchea Ştezii 
(vedere vestică) 

 

 
 

Fig. 48. Situl Coţofeni de la Căpâlna-Muchea Ştezii 
(vedere sudică de pe culmea Dealului Steaza) 
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Fig. 49. Situl Coţofeni de la Căpâlna-Muchea Ştezii 
(vedere cu zona locuită şi versanţii abrupţi vestici) 

 

 
 

Fig. 50. Zona platoului de la Laz-Muncel (posibil sit Coţofeni)
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Fig. 51. Vedere spre zona montană a văii Sebeşului de pe culmea Dealului 
Steaza (de la Căpâlna); în prim plan, păstorit actual în zona siturilor Coţofeni 

 

 
 

Fig. 52. Vedere spre zona montană a văii Sebeşului din apropierea sitului 
Coţofeni de la Răchita-Vârfu Zăpozii 
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Fig. 53. Răchita-Vârfu Zăpozii. Cană aparţinând culturii Coţofeni 
(săpături 2000) 
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Fig. 54. Răchita-Vârfu Zăpozii. Ceramică aparţinând culturii Coţofeni 
(săpături 2000) 
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Fig. 55. Răchita-Vârfu Zăpozii. Ceramică aparţinând culturii Coţofeni 
(MNUAI) (fără scară) 
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Fig. 56. Răchita-Vârfu Zăpozii. Toarte de vase Coţofeni 
(MNUAI – 1-6; MMIRS - 7) (fără scară) 
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Fig. 57. Răchita-Vârfu Zăpozii. Ceramică decorată în tehnica Furchenstich (1-6) 
şi cu aplicaţii plastice (1-2) Coţofeni (MNUAI) (fără scară) 
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  2 
 

Fig. 58. Răchita-Vârfu Zăpozii. „Sosiere” Coţofeni (UAB)
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Fig. 59. Săsciori-Vârfu Mâglii. Cană Coţofeni III (MMIRS) (fără scară) 
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Fig. 61. Aşezarea Coţofeni de la Răchita-Vârfu Zăpozii. 
Imagine cu S II/2000 

 

 
 

Fig. 62.  Aşezarea Coţofeni de la Răchita-Vârfu Zăpozii. S II/2000 
(profil sudic) 
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Fig. 63.  Aşezarea Coţofeni de la Răchita-Vârfu Zăpozii. 
Schiţă şi plan de situaţie cu săpăturile din 2000 
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Fig. 64. Aşezarea Coţofeni de la Răchita-Vârfu Zăpozii. 

S II/2000 – profil stratigrafic vestic 
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Pl. 1. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (săpături 2000) 
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Pl. 2. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (săpături 2000) 
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Pl. 3. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (săpături 2000)
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Pl. 4. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (săpături 2000) 
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Pl. 5. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (săpături 2000) 
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Pl. 6. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (săpături 2000) 
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Pl. 7. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (săpături 2000)
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Pl. 8. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (săpături 2000) 
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Pl. 9. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (săpături 2000) 
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Pl. 10. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (săpături 2000) 
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Pl. 11. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (săpături 2000) 
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Pl. 12. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (săpături 2000) 
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Pl. 13. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (săpături 2000) 
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Pl. 14. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (săpături 2000) 
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Pl. 15. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (săpături 2000) 
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Pl. 16. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (săpături 2000)
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Pl. 17. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (săpături 2000) 
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Pl. 18. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (săpături 2000) 
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Pl. 19. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (săpături 2000) 
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Pl. 20. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (săpături 2000) 



 
                   

 403
 

 
 
 

Pl. 21. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (săpături 2000) 
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Pl. 22. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (săpături 2000) 
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Pl. 23. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (săpături 2000) 
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Pl. 24. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (săpături 2000) 
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Pl. 25. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (săpături 2000) 
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Pl. 26. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (săpături 2000) 
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Pl. 27. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (săpături 2000) 
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Pl. 28. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (săpături 2000)
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Pl. 29. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (săpături 2000) 
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Pl. 30. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (săpături 2000) 
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Pl. 31. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (săpături 2000)
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Pl. 32. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (săpături 2000) 
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Pl. 33. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii 
(colecţii vechi, MMIRS) 
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Pl. 34. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii 
(colecţii vechi, MMIRS) 
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Pl. 35. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii 
(colecţii vechi, MMIRS) 
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Pl. 36. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii 
(colecţii vechi, MMIRS) 
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Pl. 37. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii 
(colecţii vechi, MMIRS) 
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Pl. 38. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii 
(periegheze K. Haldenwang, 1929, MMIRS) 
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Pl. 39. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (colecţii vechi, MMIRS) 
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Pl. 40. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (colecţii vechi, MMIRS) 
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Pl. 41. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (colecţii vechi, MMIRS) 
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Pl. 42. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (colecţii vechi, MMIRS) 
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Pl. 43. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (colecţii vechi, MMIRS) 
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Pl. 44. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (colecţii vechi, MMIRS) 
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Pl. 45. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (colecţii vechi, MMIRS) 
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Pl. 46. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (colecţii vechi, MMIRS) 
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Pl. 47. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (colecţia I. Raica – 1, 3, 5, 7; 
colecţia K. Haldenwang - 6; săpături D. şi I. Berciu, 1948 – 2, 4, 8-12, MNUAI) 
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Pl. 48. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (colecţia K. Haldenwang - 5; 
săpături D. şi I. Berciu, 1948 – 1-4, 6-7, MNUAI) 
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Pl. 49. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (colecţia K. Haldenwang – 1, 
6; săpături D. şi I. Berciu, 1948 – 2-5, 7, MNUAI) 
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Pl. 50. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (colecţia K. Haldenwang – 1-
2; colecţia I. Raica – 5; săpături D. şi I. Berciu, 1948 – 3-4, MNUAI) 
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Pl. 51. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (colecţia K. Haldenwang – 3, 
5, 9; săpături D. şi I. Berciu, 1948 – 1-2, 4, 6-8, 10, MNUAI) 
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Pl. 52. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (colecţia K. Haldenwang – 3, 
7; săpături D. şi I. Berciu, 1948 – 1-2, 4-6, 8, MNUAI) 
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Pl. 53. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (colecţia K. Haldenwang – 1, 
3-4; săpături D. şi I. Berciu, 1948 – 2, 5-8, MNUAI) 
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Pl. 54. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii 
(săpături D. şi I. Berciu, 1948, MNUAI) 
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Pl. 55. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii 
(săpături D. şi I. Berciu, 1948, MNUAI) 
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Pl. 56. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii 
(săpături D. şi I. Berciu, 1948, MNUAI) 
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Pl. 57. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii 
(săpături D. şi I. Berciu, 1948, MNUAI) 
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Pl. 58. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii 
(săpături D. şi I. Berciu, 1948, MNUAI) 
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Pl. 59. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (colecţia K. Haldenwang – 3-
5, 7-8; săpături D. şi I. Berciu, 1948 – 1-2, 6, MNUAI) 
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Pl. 60. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii (colecţia K. Haldenwang – 1-
2, 7, 9; săpături D. şi I. Berciu, 1948 – 3-6, 8, 10, MNUAI) 
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Pl. 61. Ceramică Coţofeni: Răchita-Vârfu Zăpozii 
(săpături 2000 – 1-2, 6; colecţii vechi, MMIRS – 4-5, 7; săpături 1948, MNUAI – 

3) 
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Pl. 62. Artefacte din cuarţit (1-3), silex (6) şi piatră şlefuită (4-5, 7-9) Coţofeni: 
Răchita-Vârfu Zăpozii (săpături 2000 - 1-3, 6-7; colecţia K. Haldenwang, 

MMIRS – 4-5, 8-9)
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Pl. 63. Lipitură de lut ars a unor locuinţe, cu urmele scheletului lemnos: 
Răchita-Vârfu Zăpozii (săpături 2000 – 1-2, 4-5, UAB; săpături 1948 – 3, 

MNUAI) 
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Pl. 64. Ceramică Coţofeni: Săsciori-Vârfu Mâglii 
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Pl. 65. Ceramică Coţofeni: Săsciori-Vârfu Mâglii 
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Pl. 66. Ceramică Coţofeni: Săsciori-Vârfu Mâglii 
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Pl. 67. Ceramică Coţofeni: Săsciori-Vârfu Mâglii 
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Pl. 68. Ceramică Coţofeni: Săsciori-Vârfu Mâglii 
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Pl. 69. Ceramică Coţofeni: Săsciori-Vârfu Mâglii 
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Pl. 70. Ceramică Coţofeni: Săsciori-Vârfu Mâglii 
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Pl. 71. Ceramică Coţofeni: Săsciori-Vârfu Mâglii 
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Pl. 72. Lipitură de lut ars a unor locuinţe Coţofeni, cu urmele scheletului 
lemnos: Săsciori-Vârfu Mâglii 
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Pl. 73. Ceramică Coţofeni: Săsciori-Izvoru Popii 



 456

 
 
 
 

Pl. 74. Ceramică Coţofeni: Săsciori-Izvoru Popii 
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Pl. 75. Ceramică Coţofeni: Săsciori-Izvoru Popii 



 458

 

 
 
 
 

Pl. 76. Ceramică Coţofeni: Săsciori-Izvoru Popii 
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Pl. 77. Ceramică Coţofeni: Săsciori-Izvoru Popii 
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Pl. 78. Ceramică Coţofeni: Sebeşel-Gorgan 
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Pl. 79. Ceramică Coţofeni: Sebeşel-Gorgan 
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Pl. 80. Ceramică Coţofeni: Sebeşel-Gorgan (1-12); Sebeşel-Pârloage (13-14); 
Sebeşel-Pe Faţă (15) 
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Pl. 81. Ceramică Coţofeni: Căpâlna-Muchea Ştezii 
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Pl. 82. Ceramică Coţofeni: Dumbrava-Pojeră (1-9); Căpâlna-Gorgan (10) 
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Pl. 83. Fusaiole (1-3), rotiţe de cărucior miniatural (2, 4), piesă cu destinaţie 
necunoscută (5) şi statuetă antropomorfă (?) (6) Coţofeni: Răchita-Vârfu 

Zăpozii (1, 5-6), Sebeşel-Izvoru Popii (2-3), Dumbrava-Pojeră (4) 
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Pl. 84. Topoare din piatră şlefuită Coţofeni: Căpâlna-Muchea Ştezii (1, 3), 
Căpâlna-Podul Cetăţelei (2), Şugag (4) (3 – după Moscalu 1979; 4 – după Popa 

2003) 
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Pl. 85. Topoare din piatră Coţofeni de la Căpâlna-Muchea Ştezii (1), Şugag (2) şi 
Răchita-Vârfu Zăpozii (3) 
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Pl. 86. Măciuci descoperite la Sebeşel (1) şi la Şugag-Oaşa (2) 
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Pl. 87. Vânător preistoric cu bola (1); măciucă-sceptru din epoca 
bronzului (Rusia); măciucă trilobată din piatră descoperită la Căpâlna (3) (1 - 
prelucrat după http://www.amazon.com/hunter-wooden-spear-Canvas-art/dp/ 
B005G3TFWA; 2 – după KУЗЬМИНА et al. 2012; 3 – după BÂSCĂ 2009) 
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