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Recent, cu ocazia unui simpozion internaţional dedicat problematicii 
reprezentărilor, semnelor, simbolurilor religioase şi magice, am prezentat succint 
complexul denumit Cx 0010 de la Vlaha-Pad (jud. Cluj). În contextul temei acelei 
conferinţe, au fost dezbătute doar valenţele rituale şi simbolice ale celor două 
mâini1 de lut descoperite2. Am rămas datori cu prezentarea întregului material 
arheologic găsit în groapa respectivă. Ulterior acestei prime informări, am primit şi 
rezultatul unei analize AMS, care permite şi o discuţie punctuală asupra poziţiei 
cronologice a inventarului complexului Cx 0010 de la Vlaha. Am considerat utilă şi 
consemnarea informaţiilor generale despre situl aflat în discuţie, unele date 
regăsindu-se, aşa cum vom vedea, doar în articolele publicate în limbi de circulaţie 
internaţională. 
 

Cadrul fizico-geografic şi localizarea sitului 
Arealul geografic în care se înscrie situl Pad este parte integrantă a unui 

complex depresionar de contact, plasat între Munţii Apuseni şi zona de deal care 
face trecerea spre Podişul Transilvaniei. În cadrul acestui complex, limitat la vest de 
prelungirile masivului Gilău-Muntele Mare, la est de cele ale Munţilor Trascău, iar 
în nord de contactul cu Dealul Feleacului (fig. 2)3, unităţile constituente nu doar că 
se pot distinge din punct de vedere morfogenetic de cele montane, dar se pot 

                                                            
 Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului Living in the Bronze Age Tell Settlements: A Study of 
Settlement Archaeology at the Eastern Frontier of The Carpathian Basin, finanţat de Ministerul Educaţiei 
Naţionale, CNCS-UEFISCDI, nr. PN II-ID-PCE-2012-4-0020 (Florin Gogâltan). 
 Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca; e-mail: floringogaltan@gmail.com. 
 Christian Albrecht Universität, Graduate School, Human Development in Landscapes, Kiel; e-
mail: msavu@gshdl.uni-kiel.de. 
 Muzeul Secuiesc al Ciucului, Miercurea Ciuc; e-mail: imonox@yahoo.com. 
1 Termenul corect este acela de „palmă/palme”, ce reprezintă „partea interioară a mâinii, cuprinsă 
între articulaţia pumnului şi vârful degetelor” (cf. DEX 2012, p. 765). În prezentările anterioare am 
folosit termenii de „mână/mâini” (eng.: hand/s; germ: Hand/Hände), pe care îi utilizăm, în sensul lor 
generic, şi în acest studiu. 
2 Savu, Gogâltan 2015, p. 171-186. O comunicare cu titlul Magische Hände? Ein bronzezeitlicher Fund aus 
Mittelsiebenbürgen a fost prezentată de Florin Gogâltan la conferinţa Glaubenswelten der Bronzezeit, în 
cadrul Sitzung der AG Bronzezeit auf dem 8. Deutschen Archäologiekongress in Berlin vom 6. bis 10. Oktober 
2014. 
3 Pop 2001, p. 95; Posea 2005, p. 74.  
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delimita şi unele de celelalte datorită văilor principalelor râuri care le traversează. 
Cele două compartimente principale ale complexului - depresiunile Hăşdate şi Iara 
- au caracter de depresiuni suspendate, ca urmare a dispunerii lor în amonte de 
sectoarele de chei (Cheile Turzii), ca şi de defileul Surduc-Buru, săpate de râurile 
Hăşdate, respectiv Iara şi sunt, totodată, barate de limitele mai sus-menţionate, 
descrise de linia de est a Apusenilor şi de Dealul Feleacului. O breşă în barierele 
naturale plasate la nord de complexul depresionar o constituie Depresiunea Vlaha-
Săvădisla, cunoscută şi sub numele de Culoarul Vlaha-Săvădisla sau Culoarul 
Săvădisla-Luna de Sus4. 
 

 
 

Fig. 1. Vlaha-Pad. Vedere generală 
 

Plasat, aşadar, la nord de Valea şi Depresiunea Hăşdatelor, arealul face 
trecerea dinspre Culoarul Someşului Mic spre unităţile depresionare amintite 
(Hăşdate, Iara), fiind încadrat de versanţii abrupţi ai Munţilor Gilău şi Dealurilor 
Feleacului. Culoarul/depresiunea prezintă o modelare accentuată, datorată argilelor 
vărgate în care valea râului Feneş, afluent de dreapta al Someşului Mic, a sculptat. 
Altitudinile variază între 400 şi 600 m, ca şi în spaţiul limitrof Dealului Feleacului5. 

În ceea ce priveşte structura pedologică a arealului, condiţiile bioclimatice 
generale au determinat formarea unui înveliş destul de variat, dar, în general, 
vorbim despre argiluvisoluri şi cambisoluri, bogate în umiditate, care nu sunt foarte 

                                                            
4 Pop 2001, p. 95-97.  
5 Ibidem, p. 96. 
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prielnice practicării agriculturii6. Ca dovadă a acestui fapt, destinaţia suprafeţei 
nelocuite din arealul Săvădisla-Luna de Sus, a fost în principal acela de păşune, 
zona fiind mai puţin implicată în lucrări agricole de amploare. Dincolo de diversele 
tipuri de sol argilos, în timpul cercetărilor arheologice a fost întâlnit la diverse 
adâncimi, un strat de pietriş nativ, care în cazul mormintelor gepide, s-a plasat 
uneori la nivelul bazei gropilor7. 
 

 
 

Fig. 2. Culoarul Vlaha-Săvădisla. Imagine satelitară 3D 
 

Localitatea Vlaha este poziţionată la aproximativ 9 km sud-vest de Cluj-
Napoca. Punctul Pad se găseşte la cca. 240 m vest de DJ 107, drum ce face legătura 
între Vlaha şi Săvădisla8. Situl propriu-zis este poziţionat la sud-vest de localitatea 
Vlaha şi la nord de marginea pârâului Finişel9, coordonatele sale fiind: N 46°42’, E 
23°26’10. Din punct de vedere geografic el se plasează pe o terasă alungită şi 
aproximativ netedă. Este vorba despre prima terasă a pârâului Finişel (Feneş), 
având o altitudine medie de 474-476 m şi una de 471,5 m în segmentul cercetat 
arheologic, dominând din acest punct de vedere Valea Finişelului, printr-o 
diferenţă de nivel de circa 40 m. Pe suprafaţa întregii terase este de remarcat astăzi 
excesul de umezeală, mai ales în sezonul ploios, terenul acumulând apa scursă de 
pe panta dealului învecinat. Alături de apă, se înregistrează şi acumulări aluvionare. 
Cu siguranţă, în vechime, mediul înconjurător trebuie să fi fost cu totul altul. 
Locuirea preistorică, ca şi necropola de secol VI BC s-au concentrat, probabil nu 

                                                            
6 Vezi şi Daróczi, Ursuţiu 2015, p. 9-10. 
7 Stanciu et alii 2005, p. 404-406; Gogâltan, Nagy 2012, p. 106; Nagy, Gogâltan 2012, p. 39. 
8 Pentru mai multe repere de amplasare, vezi şi Stanciu et alii 2005, p. 404; Stanciu et alii 2006, p. 398; 
Stanciu et alii 2007, p. 393; Gogâltan et alii 2011, p. 164-167. 
9 Pârâul Finişel este unul dintre afluenţii Someşului Mic, iar localnicii îl identifică greşit, de multe ori, 
cu un alt pârâu, numit Racoş. 
10 Stanciu et alii 2006, p. 398; Gogâltan et alii 2011, p. 164. 
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întâmplător, pe această terasă dominantă. La limita sud-vestică a terasei, spre 
hotarul nordic al localităţii Finişel, încep dealurile Pădurea Mică care fac legătura cu 
latura de est a Munţilor Apuseni11. Ca repere hidrografice pot fi oferite deja 
amintitul pârâu Finişel, dar şi punctul de congruenţă al acestuia cu pârâul Racoş 
(Rachiş), poziţionat la cca. 300 m est faţă de limita vestică a obiectivului de la 
Vlaha-Pad (fig. 1). 

 
Istoricul cercetărilor 
Cercetările arheologice propriu-zise în aşezarea de la Vlaha-Pad au fost 

demarate în toamna anului 2004, în contextul intenţiei de a se construi Autostrada 
Braşov-Borş. Menţiunile anterioare sunt puţine, ceea ce a făcut ca pentru multă 
vreme, potenţialul zonei, din punct de vedere arheologic, să fie cvasinecunoscut. 
Aşa cum reiese din Repertoriul arheologic al judeţului Cluj12, în anul 1977 ar fi fost 
realizat un sondaj la vest de pârâul Racoş, pe suprafaţa unui teren intravilan de pe 
strada Dâmbului, nr. 92, ceea ce ar însemna aprox. 600 m NNV faţă de traseul 
actual al autostrăzii. În urma acestei cercetări relativ sumare, ca şi din timpul 
lucrărilor agricole, au fost prelevate materiale arheologice aparţinând neoliticului, 
epocii bronzului, epocii „hallstattiene”, respectiv celei medievale13. 

În toamna-iarna anului 2003, investigarea zonei i-a revenit Muzeului 
Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, sarcină acordată de Compania 
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, spre diagnosticarea porţiunii 
cuprinse între kilometrii 43+000 şi 44+000 ai viitorului tronson B al Autostrăzii 
Braşov-Borş. În urma cercetării de teren (dacă aceasta s-a efectuat într-adevăr!), 
rezultatele au fost negative, nefiind semnalat niciun vestigiu în zonă. Pe 5 august 
2004 investigaţiile au fost reluate, de data aceasta de către reprezentanţii Institutului 
de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca, care au identificat obiectivul din 
punctul Pad14. 

                                                            
11 Aici s-au concentrat sondajele efectuate de Ioana Bogdan Cătăniciu şi Adrian Andrei Rusu în 2004. 
Cercetările au consemnat existenţa unor urme sporadice din epoca bronzului. 
12 Vasiliev 1992, p. 433. 
13 Kalmar 1984, p. 395, nr. 46; Vasiliev 1992, p. 433; Lazarovici et alii 1994, p. 176-178; Gogâltan et 
alii 2011, p. 165. Un şanţ de drenaj săpat în anul 2006 lângă stadionul de fotbal al localităţii a permis 
identificarea unui nivel consistent de locuire neolitică. Au fost recuperate numeroase fragmente 
ceramice şi bucăţi de chirpici, reprezentând resturi de la locuinţe de suprafaţă (Nagy, Gogâltan 2012, 
p. 36). 
14 Cercetările de suprafaţă de la începutul lunii august 2004 au fost făcute de Ioan Stanciu, Florin 
Gogâltan şi Apai Emese (Nagy, Gogâltan 2012, p. 35-36). Responsabilul ştiinţific al întregului sector a 
fost Ioan Stanciu, membri în colectivul de cercetare al sectorului fiind de-a lungul celor patru ani de 
săpături Florin Gogâltan, Călin Cosma, Aurel Rustoiu, Adrian Ursuţiu, Vitalie Bârcă, Ioana Bogdan 
Cătăniciu şi Adrian A. Rusu. La aceste cercetări au participat o serie de absolvenţi şi studenţi ai 
Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca: Emese Apai, Szabolcs Ferencz, József Gábor Nagy, Rita 
Németh, Botond Rezi, Szilárd Gáll, Marius Ardeleanu, Marius Tărâţă, Paul Tătar, Árpád Tatár, Zsolt 
Komáromi, Valentin Deleanu, István Asztalos, Zoltán Rádu, Virgil Rusu, Alin Sâvu, Daniel 
Tanasiciuc, Mircea Todea, Victor Sava, Tibor Daróczi, Alpár Dobos, Gelu Fodor, Florin Ardelean, 
Ioana Marchiş, Daniel Tanasiciuc, Vlad Lăzărescu, Alexandra Găvan, Luciana Irimuş, Daniela Culic, 
Alexandra Cociş, Tünde Kiss, Elena Marchiş, Alexandru Moraru, Andrera Sucală, Adriana Antal, 
Monica Gui, Emőke Zályomi, Flavius Milăşan, Maria Magdalena Diacu (Stanciu et alii 2005, p. 404; 
Stanciu et alii 2006, p. 398; Stanciu et alii 2007, p. 393; Gogâltan, Nagy 2012, p. 105). 
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Strategia de cercetare elaborată de Ioan Stanciu şi Florin Gogâltan a fost 
adaptată situaţiei proprietăţii15, normelor de cercetare de atunci, care nu permiteau 
decopertarea mecanizată a suprafeţelor, fluctuaţiei fondurilor acordate, necesităţii 
stabilirii limitelor obiectivului arheologic şi a cunoaşterii stratigrafiei sale16. 
Tehnicile de cercetare a sitului s-au limitat în special la metode distructive, prin 
secţiuni stratigrafice săpate manual şi suprafeţe excavate mecanizat. 

Iniţial s-a planificat trasarea a trei secţiuni (S 001-S 003), de 70 x 2 m, 
perpendiculare pe axul autostrăzii, ulterior fiind adăugate alte două secţiuni, una 
dintre ele de 70 x 2 m (S 004), paralelă cu primele şi o secţiune magistrală, de 209 x 
2 m (S 005), dispusă pe axul autostrăzii şi tăind perpendicular secţiunile amplasate 
pe lăţimea drumului. Prin acest sistem de săpare a sitului au fost obţinute profile 
stratigrafice din circa 50 în 50 de m pe lăţimea întregului obiectiv şi un profil 
magistral prin întreaga aşezare17. 

În campania anului 2004 au fost săpate manual 15 secţiuni, cu lungimi 
cuprinse între 10 şi 209 m, alături de 20 de casete de mici dimensiuni18. Distanţa 
dintre ele a fost de maximum 50 m, astfel că la finalul acestei etape au fost 
delimitate 11 suprafeţe rectangulare (Sf. I-XI), măsurând între 380 şi 2968 m2. În 
această primă campanie au fost descoperite şi documentate 103 complexe 
preistorice, un context care a fost atribuit perioadei Latène C şi 65 de morminte de 
inhumaţie din prima jumătate a secolului al VI-lea BC. Din totalul de complexe 
identificate, 34 au fost săpate şi cercetate integral, printre care şi cel la care facem 
referire în această lucrare (Cx 0010)19 (fig. 3). 

La începutul campaniei din anul 2005, suprafeţele nesăpate, rezultate din 
dispunerea secţiunilor, au fost decapate mecanic, îndepărtându-se humusul modern 
(maximum 30 cm) până deasupra nivelului preistoric20. Deoarece complexele nu s-
au delimitat clar la baza arăturii (majoritatea celor preistorice şi a mormintelor fiind 
delimitate între 40 şi 50 cm de la nivelul de călcare actual), a fost săpat manual încă 
un strat de 10-15 cm grosime, urmând răzuieli succesive până la înregistrarea clară 
a conturului diverselor complexe. Întreaga suprafaţă excavată a fost împărţită în 
                                                            
15 La începutul campaniei de săpături am întâmpinat o serie de probleme, legate în principal de faptul 
că terenul destinat investigării arheologice nu a fost expropriat. Acest lucru s-a întâmplat abia după 
terminarea cercetării arheologice, în anul 2007. 
16 Stanciu et alii 2005, p. 404-406. 
17 Stanciu et alii 2005, p. 405; Stanciu et alii 2006, p. 398; Stanciu et alii 2007, p. 393; Gogâltan et alii 
2008, p. 110; Gogâltan et alii 2011, p. 165; Gogâltan, Nagy 2012, p. 105-106; Nagy, Gogâltan 2012, p. 
37-39, Abb. 2. 
18 Numerotate S 001 = 70 x 2 m; S 002 = 70 x 2 m; S 003 = 70 x 2 m; S 004 = 70 x 2 m; S 005 = 209 
x 2 m; S 006 = 44 x 2 m; S 007 = 10 x 2 m; S 008 = 10 x 2 m; S 009 = 10 x 2 m; S 010 = 10 x 2 m; S 
011 = 15 x 2 m; S 012 = 45 x 2 m; S 013 = 37 x 2 m; S 014 = 55 x 2 m; S 015 = 60 x 2 m. Pentru 
dezvelirea integrală a unor complexe au mai fost trasate trei secţiuni: S 016 = 5 x 5,50 m; S 017 = 3 x 
2 m; S 018 = 3 x 1,50 m (Stanciu et alii 2005, p. 404-406). 
19 Stanciu et alii 2005, p. 404-406; Gogâltan et alii 2008, p. 110; Gogâltan et alii 2011, p. 165; Gogâltan, 
Nagy 2012, p. 105; Nagy, Gogâltan 2012, p. 36. 
20 Până la sfârşitul campaniei 2005, cercetările au epuizat 5236 m2, respectiv aproape 46% din 
suprafaţa sitului, şi au fost identificate 853 complexe arheologice, dintre care 219 morminte din sec. 
VI p. Chr., în rest locuinţe, gropi sau alte amenajări preistorice, inclusiv un mormânt de inhumaţie din 
prima epocă a fierului (Stanciu et alii 2006, p. 398; Gogâltan et alii 2008, p. 109-123; Gogâltan et alii 
2011, p. 165; Gogâltan, Nagy 2012, p. 105; Nagy, Gogâltan 2012, p. 36-37). 
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carouri de 10 x 10 m, măsurate topografic, fiecare dintre complexe fiind înregistrat 
în caroul respectiv21. Suprafeţele III, VI, VII şi VIII au fost răzuite mecanic 
(excavator cu pneuri şi cupă lată), în straturi de maximum 5 cm grosime22. Pentru 
majoritatea mormintelor situaţia a stat altfel, contururile lor fiind mult mai vizibile 
chiar după decaparea mecanică (- 0,35-0,50 m). Ele au fost conturate, astfel, destul 
de sus în raport cu bazele acestora, deşi fuseseră deranjate de jafuri încă din 
vechime. 
 

 
 

Fig. 3. Vlaha-Pad. Planul de situaţie a campaniei din anul 2004 
(săgeata indică Cx 0010) (cu culoare verde - complexele preistorice) 

 
În anul 2006 cercetarea s-a derulat cu mari dificultăţi cauzate de insuficienţa 

fondurilor şi de condiţiile meteorologice neprielnice. Din extensia totală estimată a 
sitului, ca suprafaţă inclusă ductului autostrăzii, adică 1,5 ha, până la sfârşitul 
campaniei 2006 au fost epuizate 1,10 ha, adică peste 73%. Au fost identificate şi 
săpate 443 de complexe, dintre care 79 sunt morminte gepide, iar restul amenajări 
preistorice. Acestora li s-au adăugat spre cercetare completă 17 complexe 
preistorice şi 32 de morminte gepide, ale căror contururi au fost identificate în 

                                                            
21 Documentaţia de şantier consta din fotografii şi desene la scara 1:20 şi scara 1:10, fiind folosită în 
cazul unor complexe preistorice care necesitau detalii. Diversele informaţii au fost incluse într-o bază 
de date digitală, cu fişe pentru fiecare complex. 
22 Gogâltan, Nagy 2012, p. 105; Nagy, Gogâltan 2012, p. 36-37. 
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campaniile anterioare. Statistica anului 2006 arăta un total de 1296 de complexe 
investigate, dintre care 289 de morminte din secolul VI BC, în rest fiind diverse 
amenajări legate de locuirile preistorice. Campania din 2006 a reuşit să demarcheze 
limita de est a sitului, spre marginea terasei din Pad, iar spre vest a putut fi 
observată o diminuare în intensitate a descoperirilor. Spre nord şi sud, în schimb, 
necropola gepidă prezenta o continuare dincolo de limitele tronsonului de 
autostradă23. 

În vara anului 2007 a fost deschisă o suprafaţă de peste 5000 m², fiind 
descoperite puţine complexe, astfel încât la finele ultimei campanii suprafaţa totală 
excavată în punctul Pad a fost de 16828,125 m2. Au fost identificate şi cercetate 
exhaustiv 1340 complexe arheologice, dintre care 308 morminte din secolul VI BC 
şi 1032 complexe preistorice (epoca târzie a bronzului şi prima epocă a fierului). 
Majoritatea complexelor se concentrează în suprafeţele I-II, V, IX şi X. Situaţia 
înregistrată în suprafeţele III, VI, VII şi VIII (cu prezenţa foarte rară a unor gropi 
preistorice) indică limita sitului în direcţia vest-nord-vestică, aşa cum spre est-sud-
est marginea terasei înalte, cu o pantă abruptă, marchează o limită clară. Acest fapt 
a fost confirmat şi de cele câteva secţiuni deschise pe panta abruptă a acestei terase. 
În mod sigur spre nord şi sud de la ductul autostrăzii locuirea preistorică 
continuă24. 

În timpul scurs de la terminarea săpăturilor de salvare au fost publicate 
câteva articole, în care au fost valorificate unele dintre descoperirile preistorice25. 
Prelucrarea materialului din prima epocă a fierului a fost făcută de către József-
Gábor Nagy în teza sa de doctorat susţinută la Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iaşi26. De asemenea, materialul arheozoologic a fost cuprins în lucrarea 
de doctorat a Imolei Kelemen27. O parte a descoperirilor din epoca bronzului a stat 
la baza tezei de doctorat a Ritei E. Németh, susţinută în acest an sub conducerea 
profesorului Attila László de la Universitatea din Iaşi, acelaşi care a îndrumat şi cele 
două teze de doctorat mai sus-amintite28. Mai este de menţionat că subiectul 
lucrării de licenţă a Mihaelei Savu a fost tocmai prelucrarea şi interpretarea 
descoperirilor din complexul prezentat în acest material29. 

 
Stratigrafia sitului 
Faţă de alte săpături de salvare de amploare, cele 15 secţiuni săpate manual, 

cu lungimi cuprinse între 10 şi 209 m, ne-au permis o bună cunoaştere a coloanei 

                                                            
23 Stanciu et alii 2007, p. 393; Gogâltan et alii 2011, p. 165; Gogâltan, Nagy 2012, p. 106; Nagy, 
Gogâltan 2012, p. 37, Abb. 1. 
24 Gogâltan et alii 2011, p. 165; Gogâltan, Nagy 2012, p. 106; Nagy, Gogâltan 2012, p. 37, Taf. 2. 
25 Gogâltan et alii 2008, p. 109-123; Gogâltan et alii 2011, p. 163-184; Gogâltan, Nagy 2012, p. 105-
132; Nagy, Gogâltan 2012, p. 35-64; Savu, Gogâltan 2015, p. 171-186. 
26 Nagy 2011. 
27 Kelemen 2012a. Analiza arheozoologică a unor complexe de la Vlaha se regăseşte şi la Gogâltan et 
alii 2008, p. 110-111, 116; Kelemen 2012b, p. 133-137. 
28 Németh 2015. 
29 Lucrarea de licenţă, cu titlul CX0010 - un complex inedit de la Vlaha-Pad. Noi perspective asupra dihotomiei 
sacru-profan, a fost susţinută în anul 2012 la Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, sub 
îndrumarea ştiinţifică a lui Florin Gogâltan şi Gelu Florea. 
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stratigrafice a sitului. Observaţiile s-au realizat pe două nivele: vertical şi orizontal. 
Stratigrafia verticală nu este identică pe întreaga suprafaţă a obiectivului, deoarece 
locuirea preistorică nu are aceeaşi intensitate, concentrându-se în porţiunea cea mai 
înaltă a terasei, acolo unde a fost amplasată, de altfel, şi necropola din prima 
jumătate a secolului al VI-lea BC. În preajma unor complexe, depunerile 
arheologice sunt evident mai consistente. Humusul modern (stratul vegetal, 
împreună cu cel de arătură), are o grosime de 20-25 cm, fiind de culoare cenuşiu-
deschis şi având o consistenţă relativ compactă. Nivelul de cultură aferent aşezării 
preistorice are o grosime medie de 10-15 cm şi maximă de 25 cm. Acesta este de 
culoare negru-cenuşiu, cu o consistenţă măzăroasă, uneori lutoasă, conţinând 
bucăţi mai mari sau mici de chirpici, fragmente ceramice şi puţine oase de animale. 
Urmează solul antic, de culoare brun-negricios, relativ compact, cu o grosime 
variabilă, cuprinsă între 15 şi 25 cm. În partea sa superioară au mai apărut 
fragmente ceramice, fiind astfel greu de delimitat în raport cu stratul de cultură 
propriu-zis. Sub solul antic există o argilă galben-roşcată, de consistenţă tare, cu o 
grosime variabilă, în medie depăşind un metru. Urmează pietrişul geologic, care, în 
unele porţiuni, apare deja la 50-60 cm de la nivelul actual30. 

Stratigrafia verticală a sitului nu ne oferă date concludente privind 
delimitarea diferitelor orizonturi cronologice, deoarece stratul de cultură a fost 
bulversat de lucrările agricole până la nivelul de călcare antic. De aici pornesc 
complexele arheologice preistorice, unele dintre acestea fiind tăiate de mormintele 
aparţinând necropolei gepide. Indicii cronologice ne pot fi oferite şi de acele 
situaţii, când, complexele preistorice sunt tăiate sau suprapuse de intervenţiile mai 
târzii, fie tot de epoca bronzului, fie din prima epocă a fierului31. 

 
Cronologia sitului 
Aşa cum am văzut, în cei patru ani de cercetări arheologice la Vlaha-Pad, au 

fost dezvelite urmele unor aşezări din epoca bronzului şi din prima epocă a fierului 
şi un cimitir gepid din prima jumătate a secolului al VI-lea BC. Datarea sitului de 
epoca bronzului a fost oferită, până nu demult, doar de materialul ceramic 
descoperit, precum şi de o serie de artefacte de metal, precum brăţări, un ac cu 
protuberanţe, un pandantiv din bronz etc., care au indicat plasarea sa în etapa a II-
a, respectiv a III-a a bronzului târziu (Br. D-Ha A central european)32. Analiza 
primară a ceramicii a permis stabilirea unor analogii cu alte aşezări, precum cele de 
la Gligoreşti (jud. Cluj)33 sau Iernut-Cătunul Sf. Gheorghe (jud. Mureş)34. S-a 
remarcat prezenţa unor fragmente ceramice care sugerează o sinteză între fondul 
local Wietenberg IV şi elementele alogene Noua, pentru care s-a propus denumirea 
arheologică de „descoperiri de tip Gligoreşti” sau „Gligoreşti group”35. De 
                                                            
30 Stanciu et alii 2005, p. 404-406; Gogâltan, Nagy 2012, p. 106; Nagy, Gogâltan 2012, p. 37-39, Abb. 
2. 
31 Nagy, Gogâltan 2012, p. 39. 
32 Stanciu et alii 2006, p. 399; Gogâltan et alii 2011, p. 167; Gogâltan, Nagy 2012, p. 106; Nagy, 
Gogâltan 2012, p. 39; Savu, Gogâltan 2015, p. 175-176. 
33 Gogâltan, Florea 1994, p. 34-35; Gogâltan et alii 2004, p. 73-74. 
34 Gogâltan 2009, p. 103-141. 
35 Gogâltan et alii 2004, p. 74; Gogâltan 2009, p. 119-120. 
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asemenea, s-a mai considerat că pe Valea Someşului Mic şi a afluenţilor săi se 
resimt şi influenţele venite din partea unor comunităţi învecinate, definite 
arheologic prin denumiri precum Suciu de Sus II şi Hajdúbagos/Pişcolt-Cehăluţ36. 

În privinţa aşezării din prima epocă a fierului s-au constatat şi în acest caz 
existenţa mai multor orizonturi de locuire. Materialul ceramic cu analogii în nivelul 
II de la Teleac, Mediaş, Alba Iulia-Monolit etc., a permis încadrarea cronologică a 
unor complexe în aşa-numita etapă Fier II (Ha B2-3 central european)37. Alte 
complexe sugerează o locuire post-Basarabi, fiind atribuite unui orizont denumit 
„Vlaha”, care ar fi caracteristic secolelor VII-VI BC din centrul Transilvaniei38. 
Depunerea votivă, într-o mică groapă, a unui colan celtic nu a fost însoţită şi de o 
locuire aferentă. Cele câteva fragmente ceramice romane nu sunt nici ele asociate 
unor complexe arheologice. Nu au fost identificate alte urme arheologice în afara 
amintitului cimitir gepid. Aşa cum vom vedea mai jos, noile date AMS aduc 
precizări importante privind obiectivul preistoric de la Vlaha-Pad. 

 
Complexul Cx 0010 
Complexul 0010 a fost identificat în carourile 29-31 ale secţiunii S002 din 

sectorul IV (fig. 3). La circa - 0,36-0,38 m de la nivelul solului s-a conturat, printr-o 
umplutură de culoare închisă, o groapă care intra în profilul estic al secţiunii. 
Pentru început a fost cercetată doar această parte a complexului, ulterior 
deschizându-se o casetă pentru săparea sa integrală. La conturare, groapa a avut o 
deschidere ce varia între 108 cm pe axa E-V şi 119 cm pe axa N-S, respectiv o 
adâncime cuprinsă între - 0,48 şi 0,50 m. Spre fund, groapa a căpătat o formă de 
clopot, pereţii lărgindu-se începând cu adâncimea de - 0,10 m, ca la - 0,35 m de la 
conturare să ajungă la un diametru cuprins între 130 şi 150 cm (fig. 4). 

La circa 14 cm de la conturare au început să apară primele obiecte, parte a 
inventarului gropii. Acestea au constat într-o lespede de gresie care suprapunea 
două mâini din lut dispuse una peste cealaltă, amplasate în partea de nord-est a 
gropii. Tot din inventarul umpluturii au mai fost recuperate oase incinerate de 
origine animală, bucăţi mici de cărbune, precum şi cenuşă, jumătatea unui 
zdrobitor de piatră, toate concentrate în jurul mâinilor de lut (fig. 5). 

Ce s-a putut constata, încă din această fază a cercetării, a fost că mâinile nu 
aveau toate degetele în conexiune anatomică39. Câte un deget de la fiecare dintre 
cele două palme a apărut la acelaşi nivel, la o distanţă de aproximativ 20 cm faţă de 
acestea, mult mai aproape de marginea cuptorită dinspre sud-vestul gropii (fig. 6). 

O serie de fragmente ceramice a fost dispusă ceva mai spre est, aproape de 
profilul secţiunii. La o adâncime de cca. - 0,17 m de la conturare, a fost identificată 
o sârmă (posibil fragment aparţinând unui ac) din bronz, iar mai spre fundul gropii 
(- 0,27 m) au fost depuse o lamă de bronz aparţinând, cel mai probabil, unui 

                                                            
36 Nagy, Gogâltan 2012, p. 39; Savu, Gogâltan 2015, p. 175. 
37 Stanciu et alii 2006, p. 399; Stanciu et alii 2007, p. 393; Gogâltan et alii 2011, p. 167; Gogâltan, Nagy 
2012, p. 106; Nagy, Gogâltan 2012, p. 39. 
38 Gogâltan, Nagy 2012, p. 106-116. 
39 Savu, Gogâltan 2015, fig. 3. 
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pumnal şi un fragment ceramic de culoare „negru” (lustruit) la exterior „roşu” la 
interior40 (fig. 7). 

Din inventarul complexului au fost recuperate 188 de fragmente provenind 
de la vase având forme, dimensiuni şi funcţionalităţi diferite. Dintre acestea o să le 
prezentăm în detaliu doar pe cele tipice, care au relevanţă pentru stabilirea 
orizontului cultural şi cronologic căruia îi aparţine complexul: 

1. Fragment de buză, aparţinând unei oale de factură grosieră, cu gâtul înclinat uşor 
spre interior în zona buzei, marginea marcată uşor spre exterior, pereţii corpului groşi şi 
arcuiţi. Pasta este compusă dintr-o argilă cu ingredienţi (mică), degresată cu ceramică pisată 
şi nisip de granulaţie mare. Structura peretelui: poroasă, cu o suprafaţă finisată neîngrijit 
printr-o netezire superficială. Arderea: oxidantă necontrolată. Culoarea41, la exterior: 
măsliniu-maroniu (2.5Y: 4/4); la interior: măsliniu-maroniu închis (2.5Y: 3/3). Diametru: 
20 cm (pl. III/4). 

2. Fragment de buză provenind de la o strachină de factură semifină şi de formă 
uşor tronconică, cu o deschidere largă, cantul buzei drept, marginea uşor trasă spre interior 
şi pereţii corpului arcuiţi uşor. Pasta este lucrată dintr-o argilă cu ingredienţi (mică), 
degresată cu ceramică pisată. Structura peretelui este compactă, având suprafaţa finisată 
relativ îngrijit, fiind bine netezită. Arderea: oxidantă incompletă. Culoarea la exterior: 
galben-cafeniu închis (10YR: 4/6); la interior: măsliniu-maroniu închis (2.5Y: 3/3). 
Diametru: 19 cm (pl. II/2). 

3. Fragment din corpul unui vas de factură fină. Peretele este uşor arcuit, 
prezentând pe toată suprafaţa un decor incizat format din benzi late arcuite cu împunsături 
în canal, dispuse la o distanţă inegală unele faţă de celelalte. Pasta este compusă dintr-o 
argilă cu ingredienţi (mică), degresată cu nisip fin. Structura peretelui este compactă, cu 
suprafaţa finisată îngrijit, lustruită la exterior şi bine netezită la interior. Arderea: inoxidantă 
completă. Culoarea, la exterior: negru-verzui (2.5/1: 5G); la interior: negru-verzui (2.5/1: 
10Y) (pl. V/11). 

4. Fragment de buză dintr-o strachină de factură semifină şi de formă semisferică, 
cu o deschidere largă, marginea dreaptă, cantul buzei drept şi uşor îngroşat, umărul slab 
marcat şi pereţii arcuiţi. Pasta, constituită dintr-o argilă cu ingredienţi (mică), este degresată 
cu ceramică pisată. Structura peretelui este una compactă, având suprafaţa finisată relativ 
îngrijit, printr-o netezire medie. Arderea: inoxidantă incompletă. Culoarea, la exterior: gri 
închis (5Y: 3/1); la interior: negru (N: 2.5). Diametru: 24,5 cm (pl. I/3). 

5. Fragment de buză provenind de la o strachină de factură semifină şi de formă 
tronconică, cu o deschidere largă, marginea uşor trasă spre interior, cantul buzei drept şi 
uşor îngroşat, decorat cu caneluri oblice dispuse în „turban”, care se pierd spre marginea 
dreaptă a vasului. Pereţii sunt arcuiţi uşor. Pasta este reprezentată de o argilă cu ingredienţi 
(mică), degresată cu ceramică pisată. Structura peretelui este compactă, având suprafaţa 
finisată relativ îngrijit, printr-o netezire medie la exterior şi printr-o lustruire redusă la 
interior. Arderea: inoxidantă incompletă. Culoarea la exterior: măsliniu-maroniu închis 
(2.5Y: 3/3); la interior: negru (2.5Y: 2.5/1). Diametru: 30 cm (pl. I/4). 

 

                                                            
40 De fapt culoarea sa, pe baza Munsell Soil Chart (New York, 1994), este negru-verzui (10GB: 2.5/1) 
la exterior şi maro-gălbui deschis (2.5Y: 6/4) la interior. 
41 Culoarea fragmentelor ceramice descoperite a fost stabilită pe baza aceleiaşi lucrări, Munsell Soil 
Chart. 
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Fig. 4. Vlaha-Pad. Cx 0010 după golire 
 

 
 

Fig. 5. Vlaha-Pad. Inventarul lui Cx 0010 
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Fig. 6. Vlaha-Pad. Grundul şi profilul lui Cx 0010 (desen) 
 
6. Fragment de buză provenind de la o strachină de factură fină şi de formă 

invazată, cu o deschidere largă, cantul buzei rotunjit, marginea trasă spre interior, pereţii 
subţiri şi arcuiţi, cu umărul bine marcat. Vasul este decorat pornind de la buză şi până spre 
umăr cu un registru incizat de caneluri înguste şi paralele, dispuse vertical şi uşor oblic, la 
distanţe egale unele de celelalte. Pasta este reprezentată de o argilă cu ingredienţi (mică), 
degresată cu ceramică pisată şi nisip fin. Structura peretelui este compactă, având suprafaţa 
finisată îngrijit, fiind bine netezită. Arderea: inoxidantă completă. Culoarea la exterior: 
negru (10YR: 2/1); la interior: negru (10YR: 2/1). Diametru: 19 cm (pl. I/1). 
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7. Fragment din corpul unui vas de factură fină, având forma bitronconică (?). 
Peretele este arcuit, prezentând în zona umărului un decor incizat, în benzi înguste lustruite, 
dispuse paralel şi orizontal la distanţe egale unele de celelalte. Pasta este compusă dintr-o 
argilă cu ingredienţi (mică), degresată cu ceramică pisată şi nisip fin. Structura peretelui este 
compactă, cu suprafaţa finisată îngrijit, bine netezită. Arderea: inoxidantă completă. 
Culoarea, la exterior: negru (7.5YR: 2.5/1); la interior: gri-măsliniu închis (5Y: 3/2) (pl. 
V/9). 

8. Fragment din corpul unui vas de factură fină. Peretele este arcuit şi umărul 
evidenţiat, prezentând un decor combinat dintr-un registru incizat de două benzi înguste şi 
lustruite dispuse arcuit, paralel şi la distanţe egale unele de celelalte, o impresiune circulară 
mai jos şi spre stânga de acestea. Pasta este compusă dintr-o argilă cu ingredienţi (mică), 
degresată cu nisip fin. Structura peretelui este compactă, cu suprafaţa finisată îngrijit, bine 
netezită. Arderea: inoxidantă completă. Culoarea, la exterior: gri foarte închis (2.5Y: 3/1); la 
interior: gri foarte închis (2.5Y: 3/1) (pl. V/1). 

9. Fragment de buză provenind de la un vas de factură fină şi cu o deschidere 
medie, cantul buzei rotunjit şi uşor îngroşat spre interior, marginea puternic marcată spre 
exterior, gâtul scurt şi arcuit înspre interior, pereţii corpului subţiri şi puternic arcuiţi. Pasta 
este compusă dintr-o argilă cu ingredienţi (mică), degresată cu nisip fin. Structura peretelui 
este compactă, având suprafaţa finisată îngrijit, lustruită la exterior şi bine netezită la 
interior. Arderea: inoxidantă completă. Culoarea, la exterior: negru (2.5/N); la interior: 
negru (2.5/N). Diametru: 10 cm (pl. IV/7). 

10. Fragment de buză aparţinând unui vas de mici dimensiuni, de factură semifină şi 
cu o deschidere redusă, cantul buzei rotunjit şi uşor marcat spre exterior, marginea dreaptă, 
gâtul scurt şi uşor arcuit înspre interior, pereţii corpului subţiri şi puternic arcuiţi (bombaţi). 
Pasta este compusă dintr-o argilă cu ingredienţi (mică), degresată cu ceramică pisată şi nisip 
fin. Structura peretelui este compactă, având suprafaţa tratată relativ îngrijit, printr-o 
netezire medie. Arderea: inoxidantă incompletă; prezintă urme de ardere secundară. 
Culoarea, la exterior: gri-măsliniu închis (5Y: 3/2); la interior: negru (5Y: 2.5/1) + gri-
roşiatic (5YR: 5/2). Diametru: 6 cm (pl. IV/3). 

11. Fragment din buza unei oale de factură grosieră, având mărime mijlocie şi corp 
bombat, cu deschiderea largă. Cantul buzei este drept, uşor rotunjt, marginea dreaptă 
prezentând o mică bordură exterioară, gâtul este puţin marcat, pereţii subţiri şi arcuiţi. 
Relativ aproape de buză, apare o proeminenţă-apucătoare. Pasta este constituită dintr-o 
argilă cu ingredienţi (mică), degresată cu nisip de granulaţie mare. Structura peretelui este 
una poroasă cu o suprafaţă tratată relativ îngrijit printr-o netezire medie. Arderea: 
inoxidantă, incompletă cu urme de ardere secundară. Culoarea, la exterior: maro-măsliniu 
deschis (2.5Y: 5/3); la interior: gri-maroniu foarte închis (2.5Y: 3/2). Diametru: 22 cm (pl. 
II/4). 

12. Fragment din corpul unui vas de factură semifină, cu peretele gros şi arcuit, 
prezentând în partea superioară un decor format dintr-un registru de impresiuni oval-
alungite oblice, iar în partea inferioară un ornament care nu poate fi precizat (canelură 
lată?). Pasta se constituie dintr-o argilă cu ingredienţi (mică), degresată cu ceramică pisată. 
Structura peretelui este compactă cu o suprafaţă finisată îngrijit, fiind bine netezită la 
exterior şi cu urme de lustruire în partea interioară. Arderea: inoxidantă completă. Culoarea, 
la exterior: gri foarte închis (5Y: 3/1); la interior: negru (5Y: 2.5/1) (pl. V/7). 

13. Fragment din buza unei străchini de factură semifină şi de formă semisferică, 
având o deschidere largă, cu cantul buzei rotunjit, marginea uşor răsfrântă, gâtul scurt şi 
arcuit, umărul demarcat printr-un prag scurt, pereţii arcuiţi. Pasta este formată din argilă cu 
ingredienţi (mică), degresată cu ceramică pisată şi nisip. Structura peretelui este una relativ 
compactă, cu suprafaţa finisată îngrijit printr-o netezire medie. Arderea: inoxidantă, 
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incompletă; prezintă urme de ardere secundară la exterior. Culoarea, la exterior: maro-
măsliniu deschis (2.5Y: 5/3) + gri foarte închis (5Y: 3/1); la interior: negru (2.5Y: 2.5/1). 
Diametru: 9,6 cm (pl. IV/4). 

14. Fragment de buză, provenind de la un vas de factură fină, de dimensiuni mici, a 
cărui formă nu poate fi precizată cu certitudine, dată fiind păstrarea unui procent redus din 
vas. Cantul buzei este rotunjt, marginea este uşor adusă spre interior, umărul foarte slab 
marcat, trădând o evazare şi o arcuire a pereţilor în zona corpului. Pasta, compusă din argilă 
cu ingredienţi (mică), degresată cu nisip fin. Structura peretelui este compactă, cu suprafaţa 
îngrijt tratată, vasul fiind lustruit. Arderea: inoxidantă, incompletă. Culoarea, la exterior: gri 
închis (2.5Y: 4/1); la interior: gri închis (2.5Y: 4/1) + negru (10YR: 2/1). Diametru: 9,5 cm 
(pl. IV/5). 

15. Fragment din corpul rotunjit al unui vas de mărime medie şi factură semifină, 
prezentând o toartă în bandă lată, cu orificiu îngust. Peretele este gros şi arcuit, iar la partea 
superioară a toartei prezintă un decor combinat dintr-un registru format din două linii 
orizontale incizate şi un altul constituit din două puncte imprimate în şir orizontal. Pasta se 
constituie din argilă cu ingredienţi (mică), degresată cu ceramică pisată. Structura peretelui 
este compactă, cu suprafaţa îngrijită şi bine netezită. Arderea: inoxidantă, incompletă. 
Culoarea, la exterior: negru-verzui (10Y: 2.5/1) + maro (7.5YR: 5/3); la interior: negru 
verzui (10Y: 2.5/1) (pl. V/12). 

16. Fragment din buza unui vas de factură fină, având o deschidere largă şi cantul 
buzei rotunjit, iar marginea puternic răsfrântă spre exterior, cu gâtul arcuit. Pasta este 
realizată dintr-o argilă cu ingredienţi (mică), degresată cu nisip fin. Structura peretelui se 
prezintă ca fiind compactă, cu suprafaţa finisată îngrijit, fiind lustruită mai ales în partea 
exterioară. Arderea: dirijată; apare efectul blacktopped. Culoarea, la exterior: negru (N: 2.5/); 
la interior: negru (N: 2.5/) + gri-verzui închis (10Y: 3/1) + maro-gălbui (10YR: 5/6). 
Diametru: 22 cm (pl. III/2). 

17. Fragment din buza unui vas de mici dimensiuni, de factură semifină, cu 
deschidere îngustă, cantul buzei rotunjit şi uşor teşit oblic spre interior, marginea răsfrântă 
uşor spre exterior, gâtul scurt şi cilindric, pereţii trădează o uşoară arcuire spre exterior. 
Pasta, formată din argilă cu ingredienţi (mică), este degresată cu ceramică pisată. Structura 
peretelui apare drept una compactă, având suprafaţa tratată relativ îngrijt, fiind bine 
netezită. Arderea: inoxidantă, completă. Culoarea, la exterior: gri foarte închis (2.5Y: 3/1); 
la interior: gri foarte închis (2.5Y: 3/1). Diametru: 6,2 cm (pl. IV/2). 

18. Fragment dintr-un capac de factură fină, de mărime medie, cu partea superioară 
plată, rotunjit pe cant şi prezentând un prag interior (pentru o mai bună aderenţă cu vasul). 
Fragmentul este prevăzut pe toată suprafaţa cu un decor în trei registre, cel superior fiind 
reprezentat de şiruri verticale de impresiuni oval-alungite, cel mediu de o linie orizontală 
îngustă incizată, urmată de impresiuni oval-alungite, dispuse în şir orizontal. Pasta o 
constituie o argilă cu ingredienţi (mică), degresată cu nisip fin. Structura peretelui este una 
compactă, cu suprafaţa finisată îngrijit, fiind lustruită la exterior, unde prezintă urme uşoare 
de exfoliere, şi netezită bine la interior. Arderea: inoxidantă, completă. Culoarea, la exterior: 
gri-măsliniu închis (5Y: 3/2); la interior: gri-măsliniu închis (5Y: 3/2). Diametru: 18 cm (pl. 
III/1). 

19. Fragment din fundul unui vas de factură semifină cu baza dreaptă, relativ gros şi 
de dimensiuni medii, pereţii îngroşaţi şi rotunjiţi după o formă semisferică. Pasta, din argilă 
cu ingredienţi (mică), este degresată cu ceramică pisată. Structura peretelui apare ca fiind 
una compactă, cu suprafaţa finisată neîngrijit, printr-o netezire superficială. Arderea: vas 
bicrom - dirijată/incompletă. Culoarea, la exterior: gri-măsliniu închis (5Y: 3/2) + gri foarte 
închis (5Y: 3/1); la interior: maro-gălbui (10YR: 5/6). Diametru: 10 cm (pl. III/5). 
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20. Fragment ceramic din buza unei străchini de factură semifină, cu deschidere 
largă, de formă semisferică, având cantul drept şi teşit vertical spre interior, cu marginea 
uşor arcuită şi adusă spre interior, umărul puţin marcat, pereţii groşi şi arcuiţi. Pasta se 
constituie dintr-o argilă cu ingredienţi (mică), degresată cu ceramică pisată. Structura 
peretelui este compactă, având suprafaţa tratată relativ îngrijit, fiind netezită mediu. 
Arderea: inoxidantă, incompletă. Culoarea, la exterior: gri-maroniu (10YR: 5/2) + gri-
verzui închis (10Y: 4/1); la interior: gri foarte închis (5Y: 3/1). Diametru: 21,4 cm (pl. 
II/3). 

21. Fragment din buza unui vas de factură semifină, de mărime mijlocie, cu un 
profil arcuit, cantul buzei rotunjit, marginea uşor marcată spre exterior, gât tronconic, 
pereţii groşi. Pasta este formată dintr-o argilă cu ingredienţi (mică), degresată cu nisip de 
granulaţie mare. Structura peretelui este relativ compactă, uşor poroasă şi cu urme de 
exfoliere, având suprafaţa tratată relativ îngrijt, fiind netezită mediu. Arderea: inoxidantă, 
incompletă. Culoarea, la exterior: negru (5Y: 2.5/1); la interior: gri-maroniu închis (10YR: 
4/2) + gri foarte închis (5Y: 3/1). Diametru: 20,4 cm (pl. III/3). 

22. Fragment de buză de la o strachină de factură fină şi formă semisferică, cu 
deschiderea largă, cantul buzei drept şi îngroşat la interior, cu caneluri oblice dispuse „în 
turban”, pierdute spre umărul vasului, marginea este foarte uşor marcată spre interior, 
umărul slab delimitat, iar pereţii subţiri şi arcuiţi. Pasta este reprezentată de argilă cu 
ingredienţi (mică), degresată cu ceramică pisată şi nisip fin. Structura peretelui este 
compactă cu o suprafaţă îngrijit finisată, fiind bine netezită. Arderea: inoxidantă, completă. 
Culoarea, la exterior: negru (5Y: 2.5/1); la interior: negru (5Y: 2.5/1). Diametru: 24 cm (pl. 
I/2). 

23. Fragment de buză provenind probabil de la o strachină, de formă tronconică, 
factură semifină, având o deschidere largă, cantul buzei drept, decorat cu un şir de caneluri 
tăiate „în turban” pe partea interioară. Marginea este marcată uşor spre exterior, gâtul slab 
evidenţiat, pereţii groşi. Pasta formată din argilă cu ingredienţi (mică), degresată cu ceramică 
pisată. Structura peretelui este compactă cu suprafaţa tratată relativ îngrijit, printr-o netezire 
medie. Arderea: inoxidantă, incompletă. Culoarea, la exterior şi pe cant: maro-măsliniu 
deschis (2.5Y: 5/3); la interior: negru (5Y: 2.5/1). Diametru: nu poate fi precizat, datorită 
canelurilor şi a unui procent destul de redus păstrat din întreg (pl. V/6). 

24. Fragment din corpul unui vas de factură semifină cu peretele subţire şi uşor 
arcuit spre exterior, prezentând un decor constituit dintr-o linie îngustă lustruită care 
aparţinea unui decor circular. Pasta este reprezentată de argilă cu ingredienţi (mică), 
degresată cu ceramică pisată. Structura peretelui apare ca fiind una compactă, uşor poroasă 
la exterior, cu o suprafaţă finisată relativ îngrijit printr-o netezire medie la exterior şi bună la 
interior. Ardererea: inoxidantă, incompletă. Culoarea, la exterior: maro-gălbui (10YR: 5/4); 
la interior: negru (5Y: 2.5/1) (pl. V/8). 

25. Fragment provenind de la un capac de dimensiuni reduse, factură semifină şi 
partea superioară descriind o formă de calotă, probabil uşor aplatizată, cu margini evazate şi 
pereţi subţiri. Pasta este constituită dintr-o argilă cu ingredienţi (mică), degresată cu nisip 
fin. Structura peretelui este compactă, cu suprafaţa finisată îngrijit, bine netezită la interior 
şi lustruită uşor la exterior. Arderea: inoxidantă, completă. Culoarea, la exterior: negru (N: 
2.5); la interior: negru (10YR: 2/1). Diametru: 5,5 cm (pl. IV/1). 

26. Fragment ceramic provenind din corpul unui vas de factură semifină, cu peretele 
uşor arcuit, prezentând un decor compus din linii incizate lustruite, dispuse orizontal. Pasta 
este constituită dintr-o argilă cu ingredienţi (mică), degresată cu ceramică pisată. Structura 
peretelui este uşor poroasă, cu urme de exfoliere la exterior, finisajul fiind unul îngrijit, cu 
lustruire redusă a suprafaţei exterioare şi o netezire bună a celei interioare. Arderea: 
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inoxidantă, incompletă. Culoarea, la exterior: gri-măsliniu închis (5Y: 3/2); la interior: negru 
(5Y: 2.5/1) (pl. V/3). 

27. Fragment provenind de la o toartă de factură fină, realizată în bandă lată, 
îngroşată în partea superioară şi îngustată uşor spre cea centrală. Pasta este constituită din 
argilă cu ingredienţi (mică), degresată cu nisip fin. Structura peretelui este una compactă, 
suprafaţa acestuia fiind finisată îngrijit, prezentând o lustruire redusă la exterior şi o netezire 
bună la interior. Arderea: inoxidantă, completă. Culoarea la exterior: negru (N: 2.5/); la 
interior: negru (N: 2.5/1) (pl. V/4). 

28. Fragment din peretele unui vas, provenind de la o oală, de factură semifină, cu 
pereţii arcuiţi, prezentând un mic prag, probabil în zona umărului. Pasta este formată dintr-
o argilă cu ingredienţi (mică), degresată cu ceramică pisată. Structura peretelui este 
compactă cu o suprafaţă tratată îngrijit printr-o netezire bună. Arderea: oxidantă completă. 
Culoarea, la exterior: maro-gălbui deschis (10YR: 6/4); la interior: galben-roşiatic (7.5YR: 
6/6) (pl. V/13). 

29. Fragment ceramic provenind de la corpul unui vas, probabil o oală, de factură 
semifină, cu peretele uşor arcuit şi gros. Este decorat pe toată suprafaţa cu o serie de 
caneluri paralele, dispuse orizontal, la distanţe egale unele de celelalte. Pasta este 
reprezentată de argilă cu ingredienţi (mică), degresată cu ceramică pisată şi nisip. Structura 
peretelui este uşor poroasă, având suprafaţa bine netezită. Arderea: oxidantă, incompletă. 
Culoarea, la exterior: galben-roşiatic (7.5YR: 6/6); la interior: maro deschis (7.5YR: 6/4) + 
gri (7.5YR: 5/1) (pl. V/10). 

30. Fragment de buză aparţinând unui vas cu corpul bombat, de factură fină, de 
mici dimensiuni, cu deschidere largă, cantul buzei rotunjt şi teşit oblic spre interior, 
marginea marcată spre exterior, gâtul scurt şi arcuit, pereţii subţiri şi bombaţi. Pasta: argilă 
cu ingredienţi (mică), având drept degresant nisip fin. Structura peretelui este compactă, cu 
suprafaţa finisată îngrijit prin lustruire. Arderea: inoxidantă, completă. Culoarea, la exterior: 
negru (N: 2.5/); la interior: negru (N: 2.5/) (pl. IV/6). 

31. Fragment de buză provenind de la un vas de factură grosieră (strachină ?), având 
cantul buzei drept şi teşit uşor oblic spre interior, marginea adusă spre interior şi peretele 
gros. Pasta este reprezentată de o argilă cu ingredienţi (mică), conţinând un degresant pe 
bază de ceramică pisată. Structura peretelui este compactă, suprafaţa acestuia fiind bine 
netezită. Arderea: inoxidantă, completă. Culoarea, la exterior: gri-verzui închis (10 G: 3/1); 
la interior: gri-verzui închis (10 G: 3/1). Diametru: necunoscut, dată fiind conservarea unui 
procent redus din suprafaţa vasului (pl. V/2). 

32. Fragment din buza unui vas de factură grosieră şi de tip sac, cu pereţii arcuiţi 
spre exterior, având deschiderea medie, cu cantul buzei uşor rotunjit, marginea aproximativ 
dreaptă, decorată cu un brâu de impresiuni alveolare realizate cu ajutorul degetului. Pasta 
este formată dintr-o argilă cu ingredienţi (mică), căreia i-a fost adăugată un degresant bazat 
pe ceramică pisată. Structura peretelui este relativ poroasă, cu o suprafaţă tratată neglijent, 
slab netezită. Arderea: oxidantă, completă. Culoarea, la exterior: gri-maroniu foarte închis 
(2.5Y: 3/2) + maro (7.5YR: 5/4); la interior: gri-maroniu foarte închis (2.5Y: 3/2) + maro 
(7.5YR: 5/4); Diametru: 20 cm (pl. II/5). 

33. Fragment din corpul unei oale de factură fină, cu o deschidere medie, având 
probabil marginea uşor marcată sau trasă spre exterior. Umărul este bine marcat, iar pereţii 
sunt uşor arcuiţi. Pasta din care este realizată se constituie din argilă cu ingredienţi (mică), 
degresată cu ceramică pisată şi nisip fin. Structura peretelui este una compactă, cu suprafaţa 
tratată îngrijit, lustruită la exterior şi netezită bine în interior. Arderea: inoxidantă, 
incompletă. Culoarea, la exterior: negru-verzui (10GB: 2.5/1); la interior: maro-gălbui 
deschis (2.5Y: 6/4). Diametru: necunoscut, fiind prezervată partea imediat următoare buzei 
(pl. V/14). 
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34. Fragment din peretele unui vas de factură grosieră, care surprinde în partea sa 
superioară urmele unui decor realizat prin impresiuni cu degetul, din care s-a păstrat una. 
Imediat sub aceasta peretele începe să se subţieze, ceea ce sugerează existenţa unui întreg 
brâu decorat cu astfel de impresiuni. Peretele este în general gros. Pasta din care este 
realizat vasul cuprinde argilă cu ingredienţi (mică) şi un degresant format din ceramică 
pisată, respectiv nisip, de granulaţie mare. Structura peretelui este uşor poroasă cu suprafaţa 
tratată relativ îngrijit, netezită mediu. Arderea: oxidantă, incompletă. Culoarea, la exterior: 
maro-măsliniu (2.5Y: 5/3); la interior: gri foarte închis (5Y: 3/1) (pl. V/5). 

35. Două fragmente din buza unei străchini de factură fină şi de formă semisferică, 
cu deschiderea largă. Cantul buzei este ascuţit şi foarte uşor rotunjit, teşit oblic spre interior. 
Marginea este dreaptă, uşor adusă spre interior, iar pereţii sunt puternic arcuiţi în partea 
inferioară. Pasta are în componenţă o argilă cu ingredienţi (mică) şi un degresant constituit 
din nisip fin. Structura peretelui este una compactă, având o suprafaţă finisată îngrijit, 
lustruită pe ambele feţe. Arderea: inoxidantă, completă. Culoarea, la exterior: gri închis (5Y: 
4/1) + gri foarte închis (5Y: 3/1); la interior: gri-verzui închis (10Y: 3/1) + gri foarte închis 
(N: 3/1) (pl. II/1). 

36. Trei fragmente dintr-o strachină de factură fină, având deschiderea largă şi 
corpul rotunjit, tronconic în partea sa inferioară. Cantul buzei este rotunjit şi teşit drept, 
marginea este şi ea dreaptă, umărul rotunjit, iar peretele arcuit. Pasta este formată dintr-o 
argilă cu ingredienţi (mică), la care a fost adăugat un degresant reprezentat de ceramică 
pisată şi nisip fin. Structura peretelui este una compactă, cu suprafaţa îngrijit tratată, fiind 
bine netezită. Culoarea, la exterior: maro-gălbui deschis (2.5Y: 6/3) + negru (N: 2.5/); la 
interior: negru (N: 2.5/). Diametru: 32 cm (pl. I/5). 

Cele două mâini de lut descoperite în CX 0010 au fost descrise în articolul 
publicat cu ocazia simpozionului de la Deva42, dar pentru a avea o imagine 
completă asupra inventarului acestei gropi am considerat utilă reluarea acelor 
informaţii. Pentru a le putea identifica mai uşor, ele au fost desemnate ca şi mâna 1 
(pl. VIII/1), respectiv mâna 2 (pl. VIII/2)43. Ceea ce putem constata la o primă 
privire, cu deosebire după analizarea materialului ceramic, este că pasta din care 
sunt realizate cele două mâini nu este similară celei din care s-au confecţionat 
fragmentele de vase din complex. Dacă în cazul ceramicii, constatăm o 
preponderenţă a vaselor de factură semifină şi un procent ridicat de ceramică fină, 
în cel al mâinilor vorbim despre o pastă frământată neglijent, cu un degresant care 
cuprinde, pe lângă nisipul de granulaţie mare, şi material organic. Sunt observabile 
şi diferenţele dintre cele două piese, de la dimensiuni, până la tehnica de tratarea a 
suprefeţei, detalii pe care le vom indica prin descrierea individuală a artefactelor. 

1. Mâna 1: realizată din lut. Lungime: 13 cm; lungimea degetutului mare: 16 mm; 
lăţime în zona degetelor: 5,8 cm; lăţime maximă: 6,5 cm; lăţimea bazei: 5,2 cm; grosime: 
variază între 7 şi 13 mm; grosimea arătătorului: 8 mm; greutate totală: 100 g. Culoare, la 
exterior: gri-maroniu (10YR: 5/2) + maro-roşiatic deschis (5YR: 6/4) + gri-verzui (10Y: 
5/1) + gri-verzui închis (10Y: 4/1); la interior: maro-măsliniu deschis (2.5Y: 5/3) + maro-
roşiatic deschis (5YR:6/4). Acest spectru de culori ne atestă o ardere oxidantă incompletă, 
superficială, precum şi urmele unei arderi secundare, mai vizibilă în cazul mâinii 2. Piesa este 
realizată dintr-o pastă frământată superficial, ce are la bază o argilă degresată cu nisip de 

                                                            
42 Savu, Gogâltan 2015, p. 173-175, fig. 1-2, pl. III. 
43 Am ales acest mod de notare şi nu delimitările de forma stânga/dreapta, pentru a evita a priori o 
determinare anatomică. 
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granulaţie mare şi material organic. Aspectul său trădează tragerea degetelor din blocul plat 
care constituie mâna, cu o atenţie sporită pentru detaliile de demarcare a degetelor între ele, 
precum şi pentru a surprinde ceea ce pot fi considerate ca reprezentând unghii, adică mici 
proeminenţe ascuţite, trase spre exterior. Aceste unghii vor constitui principalul argument în 
determinarea mâinii stângi, respectiv a celei drepte, situaţie în care mâna 1 ar fi 
reprezentarea celei drepte (pl. VIII/1). În locul degetului mare, apare o mică proeminenţă 
poziţionată într-un unghi de aproape 90˚ faţă de arătător. Toate celelalte degete sunt rupte 
de la bază. Cel puţin unul dintre ele, inelarul, putea fi fragmentat intenţionat din vechime şi 
plasat într-o altă parte a gropii, faţă de locul dispunerii mâinilor. Ruperea celorlalte degete 
putea să fi survenit sub greutatea pământului şi, totodată, ca urmare a realizării lor dintr-o 
pastă de slabă calitate, insuficient arsă. Din păcate, nu dispunem de un spectru care să ne 
arate dacă argila este una locală sau de altă provenienţă. 

Mâna 2: realizată din lut. Lungime: 13,2 cm; lungimea degetului mare: 19 mm; lăţime 
în zona degetelor: 6,6 cm; lăţimea mâinii: 5 cm; grosime: variază între 9 şi 12 mm; grosimea 
arătătorului: 10 mm; greutate totală: 115 g. Culoare, la exterior: maro-roşiatic deschis (5YR: 
6/4) + gri-maroniu (2.5Y: 5/2) + maro (7.5YR: 5/3) + maro foarte închis (10YR: 2/2) + 
pete de culoare gri (N: 7); la interior: maro foarte închis (10YR: 2/2) + negru (10 YR: 2/1) 
+ gri-maroniu (2.5Y: 5/2) + maro-roşiatic (5 YR: 5/4). Ca şi în cazul mâinii 1 varietatea de 
culori este marca unei arderi parţiale, superficiale, precum şi dovada unei arderi secundare, 
atestată de petele de la exterior, prezente pe degetul arătător şi pe bază. Mâna este realizată 
dintr-o pastă frământată ceva mai îngrijit decât în cazul celei precedente. Pasta din care este 
confecţionată este de o cu totul altă consistenţă, materialul organic nemaifăcând parte din 
degresanţi, ci doar nisipul de granulaţie mare. Tehnica de realizare pare să difere la rândul 
ei, degetele fiind, în acest caz, mult mai bine delimitate unele de celelalte. Este vorba, mai 
degrabă, de o decupare a lor cu ajutorul unui instrument dintr-o formă plată ce cuprindea şi 
mâna, iar nu de tragerea lor din ea, ca în cazul precedent. Acest lucru este confirmat de 
marginile laterale ale degetelor, mult mai accentuate. Se remarcă aceeaşi atenţie sporită 
pentru a surprinde unghiile. Degetul mare se prezintă sub aceeaşi formă ca şi în cazul mâinii 
1. Toate degetele sunt fragmentate, ceea ce generează o întreagă discuţie. Doar unul dintre 
degete a fost dispus într-o altă parte a gropii, ceea ce ar fi determinat ipoteza cum că acesta 
a fost rupt în vechime, restul fragmentându-se sub greutatea pământului şi a gresiei. S-a 
putut observa însă că, în cadrul complexului, degetul arătător a fost amplasat în locul celui 
mic, rupt şi dispus mai spre marginea gropii. La restaurare, mâinile au fost refăcute după 
forma anatomică (pl. VIII/2). 

Inventarul gropii mai este completat de două piese din metal: 
1. Lamă de bronz, de forma unei frunze de salcie, cu secţiunea plată, având 17 cm 

lungime (pl. VI/1). 
2. Fragmentul, probabil, al unui ac de bronz, având secţiunea patrulateră la unul 

dintre capete şi circulară la celălalt, indicator al unui posibil vârf ascuţit (pl. VI/2). 
Acestor obiecte li se alătură şi două piese litice: 
1. O mică placă de formă relativ patrulateră realizată dintr-o argilă sedimentară (pl. 

VII/2). 
2. Zdrobitor realizat din granit, având o formă circulară. S-a păstrat doar o jumătate 

(pl. VII/1). 
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Fig. 7. Vlaha-Pad. Inventar din partea inferioară a Cx 0010 
 

Pe lângă fragmentele ceramice, obiectele de bronz, respectiv cele din lut şi 
piatră, inventarul complexului Cx 0010 a mai cuprins şi o serie de materiale 
osteologice de origine animală. În număr de 12, acestea s-au găsit la săparea 
complexului, în preajma mâinilor de lut (fig. 5). Analizând fragmentele osoase prin 
metode arheozoologice am putut stabili că zece dintre ele au provenit de la bovine, 
suine şi rozătoare, pe când celelalte două au aparţinut unui mamifer mic-mijlociu. 

Specia bovinelor (Bos taurus) este reprezentată în complex prin trei 
fragmente craniene, dintre care un os nazal şi două fragmente de neurocranium, 
unul prezentând urme de tăiere, respectiv un fragment de os coxal cu urme de 
roadere (amprentele dentare indicând cel mai probabil un câine). La acestea s-a 
adăugat epifiza proximală de la o tibie, cu ajutorul căreia s-a putut conchide că este 
vorba de un individ juvenil. Fragmentele de os nazal şi os coxal, au fost alese şi 
trimise pentru datare cu radiocarbon. 

Din porci (Sus scrofa) au fost recuperaţi, pe de-o parte, doi dinţi, dintre care 
unul a fost identificat drept un incisiv, provenind de la un individ adult, celălalt 
fiiind caninul superior drept, care a aparţinut cel mai probabil unui mistreţ mascul, 
adult44. Şi incisivul ar putea fi atribuit mistreţului respectiv, dar datele pentru o 
astfel de confirmare sunt reduse. Pe de altă parte, două fragmente de scapula au 
fost atribuite tot speciei de Sus scrofa, însă cel mai probabil variantei domestice, 
amândouă fiind de dimensiuni mici, provenind de la indivizi cu vârstă foarte 
fragedă, infans. Una dintre scapule prezenta, de asemenea, urme de roadere. 

                                                            
44 Hillson 1986, p. 128-129. 
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De la rozătoare (Rodentia) a fost recoltat un humerus drept, care aparţine cel 
mai probabil unui şobolan de casă. Pe epifiza proximală este vizibilă linia de 
osificare, deci este vorba de un individ adult tânăr. 

Pentru mamiferul de talie mică-mijlocie au fost identificate două fragmente 
din peretele unor oase lungi, care nu pot fi însă determinate. Şi acestea, asemenea 
fragmentului de ox coxal de la Bos taurus, prezintă urme de roadere, lăsate probabil 
tot de un câine. Dat fiind numărul redus de fragmente osteologice, o statistică a 
gradului mai scăzut sau mai ridicat de prezenţă a uneia dintre specii este puţin 
relevantă, dar ea va fi totuşi oferită prin tabelele 1 şi 2. 

 
Specii Nr. % 
Bos taurus 5 41,66 
Sus scrofa 4 16,67 
Rodentia 1 25 
Mamifer mic-mijlociu 2 16,67 

Total 12 100 
 

Tab. 1. Statistica gradului de reprezentare a speciilor în complex 
 

 Bos t. Sus s. Roden. Mam. 
mic-m. 

Cranium 3    
Dens  2   
Scapula  2   
Humerus   1  
Pelvis 1    
Tibia 1    
Ossa longa    2 

Total 5 4 1 2 
 

Tab. 2. Statistica frecvenţei categoriilor de oase reprezentate 
 
O analiză mai detaliată a fragmentelor osoase a putut releva faptul că oasele 

de bovine ar putea constitui un rezultat al procesării cărnii, ceea ce induce ideea 
conform căreia fragmentele din zona craniană nu ar reprezenta altceva decât resturi 
menajere. De altfel, pelvisul şi tibia provin din zone cărnoase45, fapt care sugerează 
mai degrabă resturi alimentare. Această presupunere este întărită şi de prezenţa 
urmelor de tăieturi de pe piesa craniană, ca de altfel şi acelea de roadere de pe 
coxal. 

Una dintre observaţiile care se poate face, vizavi de elementele osteologice 
din cadrul complexului, se referă la cei doi dinţi de porc, provenind probabil 
amândoi de la un mascul mistreţ adult. Concluzia care se poate desprinde, din toate 
                                                            
45 Uerpmann 1973, p. 316. 
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acestea, ar fi cea legată de viaţa cotidiană în aşezare şi de posibilitatea ca în cadrul 
aceasteia să se practice vânatul orientat spre mistreţii de vârstă dezvoltată. Pe de 
altă parte, se conturează şi o preferinţă a comunităţii din aşezarea cercetată pentru 
carnea proaspătă de purceluş de lapte. 

Cât despre humerusul de rozătoare, acesta ar putea aparţine unui şobolan de 
casă pierit probabil în timp ce frecventa gropile de provizii. Despre şobolanul de 
casă se ştie că este o specie care nu sapă adânc în pământ46. 

În cazul fragmentelor din peretele unor oase lungi ale unor mamifere de talie 
mică-mijlocie se poate afirma că ele ar putea proveni de la suine sau ovicaprine şi 
că date fiind urmele de roadere de pe suprafaţa lor, reprezintă resturi alimentare. 

În concluzie, oasele de animale din complexul Cx 0010 sunt extrem de 
fragmentate, nici măcar un os din cele 12 nefiind potrivit pentru luarea datelor 
biometrice. Nu au fost găsite nici părţi scheletice legate, şi pentru un lot atât de 
mic, resturile provin dintr-un număr relativ mare de specii (bovina, porcul - 
domestic şi sălbatic -, rozător). Pe de altă parte, patru din cele 12 fragmente 
prezintă urme de roadere (un fragment de bovină, un fragment de porc, respectiv 
două fragmente de mamifer de talie mică-medie), iar un alt rest de os de bovină are 
urme de tăiere, rezultate probabil de la scalparea animalului. De asemenea, singurul 
individ de bovină din lot care are vârstă tânără (juvenil) sugerează, încă o dată, 
folosirea speciei în alimentaţie. Toate indiciile se direcţionează, deci, spre concluzia 
că în cazul lotului faunistic din complexul 0010 avem de-a face în majoritatea 
cazurilor cu „resturi de bucătărie”. Excepţia face humerusul de rozătoare, care de 
altfel - dacă într-adevăr este vorba despre un şobolan de casă - poate fi relativ 
contemporan cu celelalte descoperiri. 

Din cauza irelevanţei lotului faunistic nu putem trage concluzii ferme. 
Astfel, pe baza puţinelor resturi faunistice, nu putem surprinde elemente deosebite 
care ar putea fi interpretate ca ofrande rituale. 

 
Încadrarea cronologică şi culturală 
Publicând „mânuţele” găsite în Cx 0010 de la Vlaha am propus datarea lor 

“to the Late Bronze Age III - Ha A time sequence, in Central European 
chronology, placed after the end of the 12th century BC”47. În sprijinul acestei 
datări am adus lama de bronz şi unele fragmente ceramice. Lama de bronz (fig. 7 
= pl. VI/1) are cele mai bune analogii în cimitirul tumular de la Lăpuş48. Piese 
asemănătoare au fost descoperite în tumulii 2 (pl. VI/3) şi 4 (pl. VI/4), împreună 
cu topoare cu disc şi spin, varianta B349. Pe baza acestor piese, prima fază a 
cimitirului de la Lăpuş a fost datată în etapa a II-a a bronzului târziu din 

                                                            
46 Kovács 2009, p. 48. 
47 Savu, Gogâltan 2015, p. 176. 
48 Este posibil ca o serie de piese considerate ca fiind lame de fierăstrău, caracteristice depozitelor de 
bronzuri din perioadele Bronz D şi Ha A din Transilvania, să fie de fapt lame de pumnale de acest tip 
(Petrescu-Dîmboviţa 1977, pl. 130/4; 155/3-4; 179/8, 187/15; 200/15-16; 213/11; 277/7-9; 286/7-8 
etc.). În cazul piesei de la Alba Iulia-Monolit, ea este cu siguranţă o lamă de fierăstrău (Ciugudean 
2009, pl. IX/8). 
49 Kacsó 2001, Abb. 26. 
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Transilvania (Bronz D în cronologie central-europeană)50. Noile cercetări de la 
Lăpuş, în aşa-numitul „tumul 26”, au furnizat şi primele date 14C pentru acest 
obiectiv51. Chiar dacă nu este vorba despre un nou tumul, ci despre o structură cu 
un caracter cert ritual, fragmentele ceramice ar plasa construcţia la un moment 
cronologic ulterior tumulilor 2 şi 4. Noul complex investigat de misiunea germano-
română a fost atribuit, din punct de vedere aşa-numitei faze Lăpuş II, caracterizată 
prin apariţia ceramicii canelate şi a unor vase având o culoare neagră la exterior, 
roşie la interior. În cronologie absolută monumentul a fost datat “in the 13th c. BC 
if not earlier”52. 

Sub lama de la Vlaha a fost descoperit un fragment ceramic care, la prima 
vedere, intră în categoria ceramicii de culoare neagră la exterior (prezentând lustru 
metalic) şi roşie la interior (fig. 7 = pl. V/14)53. Asemenea fragmente ceramice 
caracterizează secvenţa 6 a locuirii de la Rotbav, în sud-estul Transilvaniei. Pentru 
o etapă finală a locuirii Noua, ce este suprapusă de locuirea „Gáva”, există o probă 
14C care a oferit următoarele valori: 1284-1157 (88,6%) - 1146-1128 (6,8%) cal 
BC54. Din această cauză aşezarea „hallstattiană” a fost plasată cronologic ulterior 
acestei date55. 

Plecând de la realităţile cronologice ale celor două situri de la Lăpuş şi 
Rotbav, am optat pentru datarea complexul 0010 de la Vlaha în etapa bronz târziu 
III, care corespunde secvenţei Ha A din cronologia central-europeană56. Având în 
vedere importanţa acestei descoperiri, am realizat prin grantul Living in the Bronze 
Age Tell Settlements: A Study of Settlement Archaeology at the Eastern Frontier of the 
Carpathian Basin, finanţat de Ministerul Naţional al Educaţiei, o probă AMS pentru 
un os descoperit în această groapă57. Rezultatele calibrate ale probei DeA-5095 
(2856±25 BP) se plasează cândva între 1112 şi 935 cal BC (fig. 8). Am avut, astfel, 
surpriza plăcută să constatăm ca ea corespunde estimărilor noastre anterioare 
privind datarea gropii Cx 0010, după sfârşitul secolului al XII-lea BC. Ce ştim însă 
despre această perioadă în Transilvania? 

În primul rând, să vedem ce date absolute avem pentru aşa-numita etapă Ha 
A58. Am menţionat mai sus probele AMS pentru siturile de la Lăpuş59 şi Rotbav. 
Peste Carpaţi, în Moldova, aşezarea atribuită fazei timpurii a culturii „Gáva-

                                                            
50 Ibidem, p. 233. 
51 Metzner-Nebelsick et alii 2010, p. 223. 
52 Ibidem, p. 223. 
53 Am văzut că, de fapt, culoarea sa stabilită pe baza Munsell Soil Chart este negru-verzui (10GB: 2.5/1) 
la exterior şi maro-gălbui deschis (2.5Y: 6/4) la interior. 
54 Dietrich 2014, p. 192, Anhang 2. 
55 Ibidem, p. 214. 
56 Pentru noul sistem cronologic al bronzului târziu şi al primei epoci a fierului din Transilvania, vezi 
Kacsó 1990, p. 41-49; Rustoiu 2000, p. 165-169; Gogâltan 2001, p. 196-199; Ciugudean 2009, p. 313-
332; Gogâltan 2009, p. 121-123; Ciugudean 2010, fig. 4; Ciugudean 2011, p. 80-81; Gogâltan, Nagy 
2012, p. 108-116; Molnár et alii 2013, p. 211-214; Daróczi, Ursuţiu 2015, pl. I. 
57 Analizele de radiocarbon s-au făcut pe un fragment de os nazal aparţinând unui bovideu. 
58 O sinteză a informaţiilor, până în 2009, se găseşte la László 2010, p. 121-126. 
59 Aceleaşi informaţii privind plasarea cronologică a „tumulului 26” de la Lăpuş le găsim şi la Kacsó et 
alii 2011, p. 341-354; Kacsó et alii 2012, p. 457-475. 
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Holihrady” de la Siret, datată în Ha A60, a oferit date cam timpurii pentru 
aşteptările noastre: „In einem Fehlerbereich von 1 σ liegt die ganze, von den vier 
Proben dargestellte Zeitspanne zwischen 1400-1020 Cal BC, und im Bereich von 2 
σ zwischen 1440-930 Cal BC”61. 

 

 
Fig. 8. Vlaha-Pad. Calibrarea datei AMS din Cx 0010 

 
Cu câţiva ani în urmă, cu ocazia unui simpozion internaţional care s-a ţinut 

la Târgu Mureş, Horia Ciugudean şi Christopher Pare prezentau câteva probe 14C 
obţinute în urma noilor săpături de la Teleac62. Aceste date nu au mai fost 
comentate ulterior, atunci când s-a propus o „nouă” datare a fortificaţiei de la 
Teleac63, dar cea mai timpurie etapă a locuirii de aici (Teleac Ia) a fost plasată 
înainte de 1050 BC64. Cert este că ele se situează anterior anului 1000 BC65. Câteva 
probe 14C recente confirmă exploatarea sării în Transilvania şi la această secvenţă 
cronologică. Este vorba despre exploatările de la Valea Florilor (jud. Cluj)66 şi Băile 
Figa, lângă Beclean (jud. Bistriţa-Năsăud)67. O altă probă există pentru un mormânt 
de la Floreşti-Polus, despre care, în afara faptului că aparţine culturii Noua, nu avem 
nicio informaţie. Ea acoperă intervalul cuprins cândva între 1200 şi 1000 BC68. 
                                                            
60 László 1994, p. 93-95, 195-197. 
61 László 2010, p. 122. 
62 Ciugudean, Pare 2008. Chiar dacă datele au fost făcute publice, considerăm că nu este deontologic 
să le publicăm noi. 
63 Ciugudean 2009, p. 313-336. Referitor la „noua” datare a începutului fortificaţiei de la Teleac şi 
implicit a apariţiei culturii Gáva în Transilvania, a se consulta şi comentariile critice ale lui Valentin 
Vasiliev (Vasiliev 2011, p. 130-138; vezi şi Vasiliev 2007, p. 5-22; Vasiliev 2008, p. 7-16). 
64 Ciugudean 2009, fig. 2; Ciugudean 2011, fig. 3. 
65 La László 2010, p. 125, nota 18 găsim informaţia că „Nach der freundlichen brieflichen 
Information von Dr. Horia I. Ciugudean (23 Oktober 2008) liegt der Mittelwert der zwei 14C-
Datierungen um 1060-1030 BC. Die beide Proben stammen aus demselben Baumstamm”. 
66 Wollmann, Ciugudean 2005, p. 100-101, fig. 1 (1420-990 cal BC 2 σ - 95%); Ciugudean et alii 2006, 
p. 49, fig. 10 (1430-1010 BC). 
67 Harding, Kavruk 2013, p. 124-125: “Structure 5 in the 11th century cal BC, Structure 2 around 1000 
cal BC, and Structure 1 in the 10th century cal BC.” 
68 Hervella et alii 2015, p. 2, 5-8, 12, 14, S 8. 
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Toate aceste date absolute sunt însă insuficiente pentru a putea ordona, cu o 
anumită siguranţă, descoperirile plasate din punct de vedere tipologic în perioada 
„Ha A”. Ele par, în acelaşi timp, contradictorii atunci când le privim din 
perspectiva atribuirii lor culturale. 

Ceramica descoperită în Cx 0010 de la Vlaha-Pad este foarte fragmentată şi 
puţin numeroasă (sub 40 de piese tipice). O analiză preliminară asupra întregului 
lot ne arată că dispunem de o preponderenţă, cu 42%, a fragmentelor încadrabile în 
categoria vaselor de factură semifină, categorie urmată de cea a ceramicii fine, cu 
31%, ca pe ultima poziţie să se claseze piesele de factură grosieră (27%). O 
frecvenţă mai ridicată înregistrează, după criteriul părţii păstrate din suprafaţa 
vasului, corpurile vaselor, fie că ele poartă sau nu decor. Numărul buzelor 
identificate este de 29, iar cel al bazelor de vas este de două. De asemenea, au mai 
fost recuperate trei toarte de vase. 

Am precizat, de la bun început, că la Vlaha-Pad există mai multe secvenţe 
cronologice ale aşezării de epoca bronzului. Înainte de a discuta despre formele şi 
decorul ceramicii acestui complex, trebuie să precizăm că există posibilitatea ca 
unele piese să fie în poziţie secundară. Poate fi cazul acelui fragment ceramic 
decorat cu împunsături succesive late în canal (pl. V/11), singurul, de altfel, din Cx 
0010 care prezintă un decor ceva mai elaborat. Asemenea ornamente sunt 
caracteristice orizontului târziu al stilului ceramic Wietenberg din Transilvania69. 
Mai nou, această tehnică de decorare a apărut şi în unele obiective relativ 
contemporane din Crişana70, realitate care va suscita o nouă discuţie cu privire la 
originea acesteia. Împunsăturile succesive late în canal („breite Absatzstich”) sunt 
considerate de majoritatea specialiştilor ca fiind un element decorativ caracteristic 
debutului bronzului târziu, perioadei bronz târziu I (Bz B2-C central-european) din 
noua cronologie71. Pentru această secvenţă din cronologia relativă a epocii 
bronzului, de la Vlaha deţinem două date 14C, care se plasează între 1612 şi 1433 
BC72. Că este posibilă sau nu supravieţuirea unui asemenea element decorativ până 
la sfârşitul bronzului târziu, o va putea demonstra doar analiza altor complexe 
contemporane de la Vlaha. În poziţie secundară ar putea fi şi fragmentul ceramic 
ilustrat la pl. V/7. 

                                                            
69 Soroceanu 1973, p. 495-496; Gogâltan et alii 1992, p. 10-14; Andriţoiu 1992, p. 54; Boroffka 1994, 
p. 251 (faza D); Ciugudean 1997, p. 78-80; Nagy 2009, p. 160-161; Popa 2011, p. 220; Bălan 2014, p. 
35 etc. 
70 Emödi 2005, fig. 22/1; 23/mijloc etc. Asemenea materiale au fost descoperite şi în campania de 
săpături a anului 2015 din tell-ul de la Sântion-Dealul Mănăstirii/Klastrom domb, aflat peste Crişul 
Repede, vizavi de situl de la Palota. Numeroase fragmente cu un astfel de decor s-au găsit şi la 
Otomani-Cetatea de Pământ (materiale inedite din săpăturile lui Ivan Ordentlich în Muzeul Ţării 
Crişurilor, Oradea). Împunsături late în canal au fost documentate şi în mediul cultural Cehăluţ-
Hajdúbagos de la Suplacu de Barcău (Bejinariu, Fazecaş 2014, p. 164, pl. 3/2; 4/1; 7/1-3), Marca 
(Bejinariu et alii 2014, p. 56-57, pl. 27/5; 54/2), Pir (materiale inedite în colecţiile muzeului din Baia 
Mare - săpături Z. Székely) etc. 
71 Soroceanu 1973, p. 496; Gogâltan et alii 1992, p. 12-13; Ciugudean 1997, p. 80-81; Rustoiu 2000, p. 
165-166; Bejinariu 2003, p. 32-34; Berecki 2005, p. 428-430; Nagy 2009, p. 161; Bălan 2014, p. 39, 41-
42 etc. 
72 Németh 2015; Gogâltan 2015. 
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Restul materialelor ceramice par a fi unitare din punct de vedere al facturii. 
Aşa cum precizam mai sus, peste 70% aparţin categoriilor fină şi semifină. În cazul 
lor, pasta din care au fost realizate vasele este reprezentată de o argilă cu ingredienţi 
(mică), degresată cu ceramică pisată şi nisip fin. Structura pereţilor este compactă, 
cu suprafaţa finisată relativ îngrijit, bine netezită sau lustruită în cazul categoriei 
fine. Arderea este oxidantă incompletă, inoxidantă completă sau dirijată, apărând 
efectul blacktopped. Culoarea la exterior variază de la galben-cafeniu închis, gri 
închis, măsliniu-maroniu închis la negru-verzui şi negru, iar la interior de la galben-
roşiatic, gri-măsliniu închis, măsliniu-maroniu închis la negru-verzui şi negru. 
Categoria grosieră are o pastă compusă dintr-o argilă cu ingredienţi (mică), 
degresată cu ceramică pisată şi nisip de granulaţie mare. Structura pereţilor este 
poroasă sau compactă, cu o suprafaţă finisată neîngrijit printr-o netezire 
superficială medie sau bună. Arderea este inoxidantă, oxidantă necontrolată sau 
incompletă. Culoarea la exterior este de la gri-verzui închis la măsliniu-maroniu, iar 
la interior de la gri-verzui închis la măsliniu-maroniu foarte închis. 

Un singur fragment ceramic, din corpul unei oale de factură fină, are 
suprafaţa lustruită şi o culoare negru-verzui la exterior şi maro-gălbui deschis la 
interior (pl. V/14). Culorile au fost stabilite pe baza Munsell Soil Chart, dar 
fragmentul intră în categoria binecunoscută a ceramicii „negre-roşii” cu suprafaţa 
exterioară prezentând un lustru aşa-zis metalic. 

În privinţa formelor, se remarcă în primul rând străchinile (pl. I; II/1-3; 
IV/2-3), urmate de diverse tipuri de oale care aparţin atât categoriei semifine, fine 
cât şi celei grosiere (pl. II/4-5; III/2-4; IV/2, 5-7), precum şi capacele (pl. III/1; 
IV/1). Gama ornamentelor este foarte săracă. Multe dintre străchini prezintă pe 
buză caneluri oblice dispuse în „turban” (pl. I/2, 4; V/6). Un singur fragment 
ceramic este decorat cu caneluri orizontale (pl. V/10), altul cu caneluri înguste şi 
paralele, dispuse vertical şi uşor oblic (pl. I/1), iar unele au benzi înguste incizate şi 
lustruite dispuse orizontal (pl. V/3, 9) ori arcuite (probabil circulare) (pl. V/1, 8). 

În mod tradiţional, apariţia ceramicii canelate, cu un colorit specific negru la 
exterior şi roşu la interior (cu diferite nuanţe), a fost asociată cu perioada 
desemnată Ha A (A1) din centrul Europei73, şi adoptată foarte repede şi pentru 
realităţile arheologice ale secolului al XII-lea BC din România74. Acestei etape i-au 
fost asociate în estul Bazinului Carpatic grupe culturale diverse: „Sîntana-Lăpuş-
Pecica-Kultur” sau „Sîntana-Lăpuş-Gáva-Kultur”75, Reci I76, Gáva77, Cruceni-
Belegiš78, Igriţa79, Biharea80 şi Lăpuş81. 

                                                            
73 Müller-Karpe 1959, p. 151-161. 
74 Rusu 1963, p. 184-189; Zaharia, Morintz 1965, p. 451-462; Horedt 1967, p. 150; László 1973, p. 
575-609; Hänsel 1976, p. 88-113 etc. Pentru un istoric al cercetărilor privind prima etapă a epocii 
fierului, vezi Gumă 1993, p. 110-147; László 1994, p. 39-43; Leviţki 1994, p. 33-50. Mai nou, vezi 
Bader 2012, p. 7-22; Metzner-Nebelsick 2012, p. 65-82; Leviţki, Kaşuba 2015, p. 579-614; Dietrich 
2015, p. 165-173. 
75 Rusu 1963, p. 189. 
76 Székely 1966, p. 5-16, 37. 
77 Horedt 1967, p. 150-152. Pe bună dreptate, Kurt Horedt îl critica pe Mircea Rusu pentru 
denumirile propuse, care sunt prea cuprinzătoare şi unesc diferite grupe sub aceeaşi noţiune. De 
preferat ar fi fost denumirea de „cultura Lăpuş” (Horedt 1967, p. 150, nota 67). Aşezările de la 
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Cu mai bine de 20 de ani în urmă, H. Ciugudean venea cu o nouă 
interpretare a aşa-numitei perioadei Hallstatt A în centrul Transilvaniei82. Atunci au 
fost definite două noi grupuri culturale caracteristice bronzului târziu (sau eventual 
perioadei de tranziţie spre epoca fierului), aşa cum a fost denumită această secvenţă 
de către K. Horedt: Uioara de Jos şi Cugir-Band. Ele erau considerate a fi 
anterioare culturii Gáva, care, aşa cum o demonstra nivelul I de la Teleac, îşi făcea 
prezenţa în Transilvania cel mai devreme în a doua jumătate a secolului al XI-lea 
BC83. Existenţa acestor grupuri a fost acceptată de C. Pare în sinteza sa privind 
trecerea de la epoca bronzului la epoca fierului în Europa Centrală. În schimb, în 
locul culturii Gáva, începând cu 1100 BC, în spaţiul intracarpatic era consemnată 
grupa locală Mediaş-Reci. Etapa Teleac I ar începe după 950 BC84. 

Dezbaterea privind perioada Ha A a continuat, având la bază analiza unor 
loturi de materiale inedite85 sau valorificându-se rezultatele unor cercetări recente86. 
Pentru zona cea mai apropiată cursului superior al văii Someşului Mic87, se remarcă 
săpăturile de salvare de la Alba Iulia-Dealul Furcilor/Monolit/Recea (2003-2009)88 şi 
Miceşti-Cigaş89. S-a considerat că „orizontul canelat timpuriu de la Alba Iulia-
Monolit reprezintă veriga de legătura între grupul Band-Cugir şi faza Teleac I, având 
elemente comune cu ambele”90. Într-o „nouă” ordonare cronologică relativă, care 
doar complică lucrurile fără a ajuta la crearea unui „limbaj cronologic comun”91, 
această secvenţă din fosta „perioadă Ha A” a fost atribuită unei etape „Bronz târziu 
IIb (faza Gáva I): Alba Iulia-Teleac Ia (?)-Susani”92. Din punct de vedere al 
cronologiei absolute, ea a fost plasată cândva înainte de cele mai vechi date 14C de 

                                                                                                                                                  
Mediaş (Zaharia 1965, p. 83-104; Pankau 2004) şi Teleac (Vasiliev et alii 1991) au fost considerate 
siturile reprezentative ale acestei culturi în Transilvania. 
78 Morintz 1978, p. 40-45; Gumă 1993, p. 150-157; Szentmiklosi 2010, p. 67-127. 
79 Chidioşan, Emödi 1982, p. 61-86. Mai nou, vezi Vasiliev 2004, p. 133-140. 
80 Dumitraşcu 1983, p. 105-116. 
81 Kacsó 1987, p. 74-75; Kacsó 2001, p. 231-278. 
82 Ciugudean 1994, p. 59-73. Vezi şi Ciugudean 2004, p. 179-185. 
83 Ciugudean 1994, p. 72-73, fig. 7; vezi, mai nou, Ciugudean 2010, p. 165-167. Alte descoperiri la 
Rustoiu 2000, p. 161-175. 
84 Pare 1999, Tab. 7. 
85 Pankau 2004; Méder 2006, p. 43-59. 
86 Sana 2006, p. 45-66; Marta 2009; Rezi, Nagy 2009, p. 87-129; Nagy, Körösfői 2010, p. 133-152; 
Bejinariu 2010, p. 235-264; Marta 2010b, p. 317-328; Marinescu 2010, p. 41-128; Sana 2010. 
87 Descoperirile de la Baciu-Strada Nouă aparţin unei etape ulterioare perioadei „Ha A” (Kalmar 1987, 
p. 166-174). Săpăturile de salvare din aşezarea fortificată de la Cluj-Napoca-Str. Câmpului f.n./Kaufland 
(Nagy 2011, p. 118-119; Mólnar et alii 2013, nr. cat. 453) după mai bine de 10 ani nu au fost publicate. 
88 Lascu 2006, p. 12-20; Lascu 2007, p. 67-72; Lascu 2009, p. 593-599; Ciugudean 2009, p. 318, pl. 
VIII-IX; Lascu 2010; Gheorghiu, Lascu 2011, p. 185-186; Lascu 2012, p. 73-83. 
89 Bălan, Ota 2012, p. 41-58. 
90 Ciugudean 2009, p. 318. 
91 Este vorba despre adoptarea şi pentru Transilvania a sistemului cronologic al bronzului târziu din 
Ungaria, aşa cum a fost propus de C. Kacsó cu 25 de ani în urmă (Kacsó 1990). Astfel, bronzul târziu 
(etapa a IV-a) a fost prelungit până la un orizont Ha B2. Caracteristica acestei etape ar fi răspândirea 
stilului ceramic „Gavá II” (Ciugudean 2009, fig. 2; Ciugudean 2010, p. 172, fig. 4; Ciugudean 2011, 
fig. 3). S-ar fi cuvenit şi prezentarea unor argumente pentru noile opţiuni cronologice. Din nefericire 
acestea lipsesc. 
92 Ciugudean 2009, p. 332. 
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la Teleac, respectiv între 1200 şi 1100 BC93. La Miceşti-Cigaş, pe lângă alte 
perioade, au fost descoperite şi complexe arheologice care au fost plasate în 
bronzul târziu (grupul Cugir-Band) şi în prima epocă a fierului (cultura Gáva şi 
cultura Basarabi). Interesant de consemnat în cadrul discuţiei de faţă este prezenţa 
în mai multe gropi cu materiale ceramice caracteristice grupului Cugir-Band a 
ceramicii bicrome, neagră la exterior şi cărămizie sau maronie la interior. La aceasta 
se adaugă canelurile late sau fine dispuse pe diverse tipuri de vase, unele străchini 
regăsindu-se şi în Cx0010 de la Vlaha94. 

La 15 ani de la articolul lui H. Ciugudean dedicat „perioadei Hallstatt A în 
centrul Transilvaniei”, C. I. Popa şi R. Totoianu, plecând de la descoperirile făcute 
de K. Horedt şi I. Al. Aldea la Sebeş-Podul Pripocului, ofereau o nouă perspectivă 
asupra bronzului târziu pe cursul mijlociu al Mureşului95. Interesant pentru noi este 
„Complexul A” de la Sebeş. Formele şi elementele decorative se detaşează net de 
cele de tip Noua, iar datorită unui fragment ceramic „lucrat în cea mai bună 
manieră Gáva”, inventarul gropii a fost încadrat „cândva la finele Bronzului târziu 
III (Gogâltan)/Reinecke Ha A2”96. Alături de un alt complex de aici („Complexul 
B”), dar şi de alte descoperiri, din lotul ceramic prezentat lipsesc atât elementele 
Noua sau Gligoreşti, cât şi cele din nivelul cel mai timpuriu de la Teleac, fiind 
datate astfel pe parcursul perioadei Ha A97. De la Aurel Vlaicu-Izvorul Rece, Ciugud-
După Grădini şi Vinţu de Jos-Podei au fost salvate alte materiale atribuite etapei Ha 
A98. Tot cu acea ocazie au fost definite două noi grupe cu descoperiri din sud-
vestul Transilvaniei, caracteristice acestei perioade: Deva-Româneşti şi Susani-
Simeria99. Un alt sit din zonă, reprezentativ pentru cea mai târzie etapă a bronzului 
târziu, este cel de la Şibot-La Baltă100. 

Dar poate cea mai importantă descoperire semnalată este obiectivul de la 
Aurel Vlaicu-Obreza101. Din nefericire, raportul privind rezultatele săpăturilor de 
salvare nu este prea lămuritor pentru înţelegerea evoluţiei aşezării de aici102. La lipsa 

                                                            
93 Ibidem, fig. 2. 
94 Bălan, Ota 2012, p. 51-52. 
95 Popa, Totoianu 2010a, p. 85-119; Popa, Totoianu 2010b, p. 171-291. 
96 Popa, Totoianu 2010b, p. 176. 
97 Ibidem, p. 187. 
98 Ibidem, p. 203-219. 
99 Ibidem, p. 226-252. 
100 Popa 2011, p. 235-241. 
101 Borş et alii 2014, p. 273-294. 
102 Vezi afirmaţii de genul: „Analiza preliminară a materialului arheologic descoperit (ceramică, piese 
de metal şi resturi faunistice) arată faptul că, din punct de vedere cronologic, această staţiune 
preistorică se datează, foarte probabil, în perioada de la finalul epocii bronzului şi începutul celei a 
fierului (Bz C/D-Ha A1, sec. XIV/XIII-XII îHr), fiind de subliniat asocierea unor elemente 
caracteristice culturii Noua (ca de exemplu ceşti cu buton, omoplaţi crestaţi) (fig. 9, 12, 16, 17) cu 
materiale hallstattiene timpurii (precum cele din orizontul cu ceramică neagră cu decor canelat) (fig. 
10, 11/5-6, 16, 17), atât în stratul de cultură (destul de perturbat însă de intervenţii antropice 
moderne), cât şi în cadrul unora dintre complexe” (ibidem, p. 287) sau „chiar şi în acest stadiu 
preliminar al analizei post-săpătură, situl de la Aurel Vlaicu-Obreza oferă argumente în sprijinul 
ipotezei formulate anterior de o serie de cercetători ai domeniului referitor la un anumit 
« sincronism » între finalul culturii Noua (o eventuală fază a III-a) şi începuturile primei epoci a 
fierului (Hallstatt-ului timpuriu), caracterizate inclusiv prin ceramică canelată” (ibidem, p. 288-289). 
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cunoaşterii bibliografiei de bază pentru problematica bronzului târziu din această 
zonă a Mureşului Mijlociu103, se adaugă publicarea selectivă a inventarului unor 
complexe104. Să sperăm că lucrurile vor fi îndreptate în deja promisa monografie a 
sitului, şi că ele vor rămâne „numai ipoteze de lucru, care urmează să fie validate 
sau nu odată cu finalizarea procesării post-săpătură a materialelor”105. 

Să vedem cum stau însă lucrurile la nivel microregional. În ultima vreme, în 
zona superioară a văii Someşului Mic s-au făcut progrese remarcabile pentru 
reconstituirea realităţilor culturale de la sfârşitul epocii bronzului106. Se remarcă, în 
primul rând, contribuţia lui József-Gábor Nagy privind descoperirile aparţinând 
primei etape a bronzului târziu de la Floreşti-Poligon107. Această aşezare se află la 
doar câţiva kilometri în linie dreaptă de Vlaha. Atât ea, cât şi alte obiective din zonă 
au fost atribuite fazei târzii (a IV-a) a culturii Wietenberg. Aşa cum precizam, 
prezenţa în Cx 0010 a unui singur fragment decorat în tehnica împunsăturilor 
succesive aminteşte de această etapă a stilului ceramic Wietenberg (pl. V/11). 
Restul fragmentelor ceramice nu se regăsesc însă în acest repertoriu decorativ. În 
schimb, există alte complexe cercetate la Vlaha-Pad care pot fi atribuite bronzului 
târziu I. 

La Floreşti-Polus Center, în urma săpăturilor de salvare din anii 2006-2007, a 
fost cercetată o necropolă de incineraţie, cu peste 20 de morminte, şi o necropolă 
de inhumaţie aparţinând culturii Noua, cu peste 140 de morminte108. În cazul 
primei necropole, aceasta a apărut “as an incineration enclave in an ocean of 
inhumation”. În privinţa relaţiei dintre cele două necropole, concluzia preliminară a 
fost că: “we still have to get relevant arguments to be able to reveal the 
chronological connection between the two necropolises, even though we are 
inclined to belive that their evolution was characterized by a partial syncronism”109. 
Necropola de incineraţie a fost atribuită aşa-numitului grup „Deva-Bădeni”110, ce 
se plasează ulterior etapei Wietenberg III, deci la începutul bronzului târziu. Ea ar 
fi contemporană cu o aşezare cercetată de Felix Marcu în imediata apropiere, 
despre care nu avem, de asemenea, nicio informaţie111. Necropola de inhumaţie a 
fost atribuită, datorită ritului şi ritualului funerar, culturii Noua. Trebuie să 
remarcăm că atât într-un mormânt de incineraţie în urnă, cât şi într-un mormânt de 

                                                            
103 Obligatoriu de consemnat era cel puţin lucrarea lui Popa, Totoianu 2010b, unde a fost publicat 
situl învecinat de la Aurel Vlaicu-Izvorul Rece şi comentate raporturile cronologice care pot fi stabilite 
între cele două aşezări. 
104 Este cazul unor complexe din care sunt ilustrate doar fragmente ceramice „clasice” Noua ori un 
omoplat crestat, atât de caracteristic pentru o anumită secvenţă cronologică (Borş et alii 2014, fig. 9) 
sau altele atribuite, corect, orizontului cu ceramică canelată (ibidem, fig. 11/4-7). 
105 Ibidem, p. 289. 
106 Prezentări generale ale epocii bronzului şi primei epoci a fierului, la Molnár, Nagy 2013, p. 5-85; 
Molnár et alii 2013, p. 209-292. 
107 Nagy 2009, p. 151-182. 
108 Alicu 2008, p. 6-7, p. 19-27; Rotea et alii 2008a, p. 163-165, pl. III-V (p. 63, peste 150 de 
morminte); Rotea et alii 2008b, p. 52-55, pl. XIV-XIX; Rotea 2009, p. 26, 50, fig. 36. 
109 Rotea et alii 2008b, p. 52; vezi şi Rotea et alii 2008a, p. 163. 
110 Rotea 1994, p. 42-44, 46, 55. 
111 Rotea et alii 2008b, p. 53. 
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inhumaţie au fost descoperite inele de buclă din aur varianta B, după Eugenia 
Zaharia112. Necropola de inhumaţie a fost datată în Bronz D113. 

Pe baza celor câteva piese de inventar publicate într-un catalog al săpăturilor 
de salvare de la Floreşti-Polus Center114, H. Ciugudean nu excludea posibilitatea ca 
cele două necropole să fie parţial contemporane, având în vedere existenţa unor 
vase decorate în tehnica împunsăturilor succesive late în canal, caracteristică fazei 
târzii a culturii Wietenberg115. Nici astăzi această foarte importantă descoperire nu 
a fost publicată, fapt ce face imposibilă stabilirea vreunei legături cu CX 0010 de la 
Vlaha-Pad. Nu putem să nu remarcăm că singura dată absolută pentru situl de la 
Floreşti este foarte târzie (cândva între 1200 şi 1000 BC) pentru aşteptările celor 
care au propus datarea necropolei în Bronz D. De altfel, ea este relativ 
contemporană cu o altă probă 14C din cel mai vechi nivel Noua de la Rotbav: 1284-
1157 (88,6%) - 1146-1128 (6,8%) cal BC. Evoluţia unor descoperiri ce păstrează 
elemente ale stilului ceramic Noua până spre 1100 BC, şi chiar după, este 
demonstrată recent şi de cenuşarele aflate peste Prut, la Odaia-Miciurin116 sau de 
cimitirul de la Câmpina (M 23)117. 

Tot cu ocazia săpăturilor de salvare de la Floreşti-Polus Center, în sectorul 
Institutului de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj-Napoca au fost cercetate două 
complexe izolate, plasate în etapa finală a bronzului târziu118. Materialele ceramice 
descoperite au fost atribuite grupului Cugir-Band, fiind datate în perioada Ha A. 
Remarcăm, ca şi în cazul lui CX 0010 de la Vlaha, prezenţa unor străchini având 
buza canelată. La Floreşti lipsesc însă recipientele având o culoare neagră la 
exterior şi roşie la interior, şi sunt numeroase impresiunile realizate cu pieptenele. 
Toate acestea sunt considerate elemente care definesc stilul ceramic Cugir-Band. 

La câţiva kilometri în aval de Vlaha-Pad, pe aceeaşi vale a pârâului Finişel 
(Feneş), Adrian Ursuţiu a cercetat în 2008, în contextul construirii autostrăzii 
„Transilvania”, situl de la Stona-Podurile Domneşti119. Circa 200 de complexe sunt în 
bună parte contemporane cu aşezarea de la Vlaha, fiind datate între bronzul târziu 
I şi bronzul târziu IIIa. Două complexe aparţinând etapei bronz târziu IIb-IIIa au 
fost săpate în 2009 şi la Stolna-Băştioara120. Săpăturile de la Stolna-Şesurile Rele au 
dus doar la identificarea unor complexe atribuite etapei bronz târziu I121. În 2007, 
la Luna de Sus-Râpa Dracului a fost investigată parţial o fortificaţie compusă din 

                                                            
112 Ibidem, p. 52, 55. 
113 Ibidem, p. 55. 
114 Alicu 2008, nr. cat. 21, 28-30. 
115 Ciugudean 2010, p. 160. 
116 Kaiser, Sava 2009. Vezi, de exemplu, „Hügel 1”, p. 150, 152, Abb. 5. Informaţii ulterioare, la Sava, 
Kaiser 2011, p. 380-384, 393, Diagramm 11, Tabelle 25 („Aschenhügel” No 1); Sava 2014, p. 520. 
117 Frînculeasa 2012, p. 94-95, tab. 7-8 (1292-1124 cal BC 2σ). Frînculeasa 2014, p. 84: „Datările şi 
inventarele unor morminte de la Câmpina ar putea indica o evoluţie mai îndelungată a culturii Noua 
în zona subcarpatică, până în sec. al XI-lea î.Hr.”. Pentru noi date, vezi şi tab. 9. 
118 Ursuţiu 2009, p. 203-221. 
119 Daróczi, Ursuţiu 2015, p. 13-231. 
120 Ibidem, p. 233-268. 
121 Ibidem, p. 269-296 
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şanţ şi palisadă care a fost datată în bronzul târziu IIb-IIIa122. Niciunul dintre cele 
patru situri nu atinge, însă, orizontul cronologic al gropii Cx 0010 de la Vlaha-Pad. 

Aşa cum am văzut, nu putem stabili analogii precise pentru inventarul gropii 
Cx 0010 de la Vlaha în microregiunea văii superioare a Someşului Mic. Nu este 
recomandat a căuta analogii în zone prea îndepărtate, deoarece fiecare regiune are 
propriile tradiţii culturale şi este ataşată la ritmuri diferite de dezvoltare şi de 
intensitate a contactelor interumane. Există evident elemente care definesc fiecare 
perioadă în parte şi care-şi lasă amprenta asupra unor spaţii mai largi. Este cazul 
acelor împunsături succesive late în canal sau, mai elocvent, „moda” realizării 
ceramicii bicrome „negre-roşii”. Din câte cunoaştem la ora actuală, regăsim 
aproape toate formele de vase din Cx 0010 de la Vlaha-Pad, doar în aşa-numita 
groapă rituală G3 de la Alba Iulia-Dealul Furcilor/Monolit/Recea123. Este vorba, în 
primul rând, de străchinile decorate cu caneluri pe buză, de cele nedecorate, dar şi 
de alte categorii, precum oalele aparţinând categoriei grosiere sau semifine. Ceea ce 
lipseşte la Vlaha sunt acele caneluri în ghirlandă de pe vasul bitronconic. Evident 
această analogie este doar orientativă, dar permite stabilirea clară a orizontului 
cronologic relativ: sfârşitul etapei bronz târziu III (Ha A central european). Faptul 
este dovedit şi de data AMS din Cx 0010 de la Vlaha. Aşteptăm să vedem dacă 
acest lucru va fi confirmat şi de datele absolute de la Alba Iulia. 

Este prematur ca în acest stadiu al cercetărilor să avansăm interpretări cu 
privire la stilul ceramic în care se încadrează descoperirea noastră. Cert este că 
fondul local al bronzului târziu cunoaşte noi achiziţii în domeniul formelor şi al 
decorului ceramic, care se vor regăsi mai apoi în prima etapă a epocii fierului (Fier 
I-Ha B1 central european). Dorim să atragem încă o dată atenţia că acceptând 
opinia potrivit căreia “The late Band-Cugir elements took part to the birth of the 
Gáva culture in the Central and South Transylvanian area, together with the Susani 
elements that entered South-Western Transylvania from Banat”124, nu mai putem 
vorbi despre existenţa unei culturi Gáva în Transilvania, precum cea din nord-estul 
Ungariei sau nord-vestul României125. 

 
Posibile analogii şi interpretări 
Publicând mâinile de la Vlaha nu am găsit nicio analogie satisfăcătoare. Am 

adus în discuţie, printre altele126, o piesă de la Hansca-Matcă, Republica Moldova 
(pl. IX/1)127. În opinia lui Valeriu Sîrbu ar fi vorba despre reprezentarea stilizată a 

                                                            
122 Ibidem, p. 297-316. 
123 Lascu 2012, pl. 3-4. La descrierea materialului ceramic, din greşeală, apare „inventarul gropii rituale 
Gr 5” (Lascu 2012, p. 75-76). 
124 Ciugudean 2010, p. 167. 
125 Gogâltan, Nagy 2012, p. 112, nota 3 (“Still, it remains to be explained by those who are still using 
this name if the ‘Band-Cugir group’ contributed to the formation of the mentioned archaeological 
culture also in the area from which has been so far presumed that it arrived in Transylvania. What the 
‘Band-Cugir group’ have in common with the Gáva manifestations in north-eastern Hungary or 
north-western Romania?”). 
126 Savu, Gogâltan 2015, p. 176-178. 
127 Niculiţă 1981, fig. 1-2; Nicic 2008, p. 98, fig. 124/6. 
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unui corp uman sau imaginea unei tălpi128. Recent au fost introduse în circuitul 
ştiinţific alte obiecte din lut de acest tip, caracteristice primei epoci a fierului din 
Transilvania. Este vorba despre „două labe de urs fragmentare” de la Augustin-
Tipia Ormenişului (jud. Braşov) (pl. IX/2-3)129, o „unealtă de decorat ceramica” de 
la Alba Iulia-Dealul Furcilor/Monolit/Recea130, şi două „labe de mamifer, probabil 
urs” descoperite alături de o protomă zoomorfă, într-o „mică groapă rituală” la 
Herina-Dealul Morii (jud. Bistriţa-Năsăud) (pl. IX/4-5)131. Interpretând piesele de la 
Herina, George G. Marinescu prezenta sintetic această categorie de obiecte132, 
plecând de la informaţiile oferite de Carola Metzner-Nebelsick cu privire la acele 
„tatzenförmigen Tonsymbole” sau „handförmigen Tonsymbole”133. Opinia celor 
care s-au ocupat de asemenea reprezentări în lut a unor părţi anatomice este că 
reprezintă simboluri cu un cert caracter ritualic134. Mâinile de la Vlaha pot fi 
socotite, într-adevăr, nişte „handförmigen Tonsymbole” şi nu nişte tălpi, precum 
cele amintite mai sus. 

Prima impresie pe care ne-a lăsat-o Cx 0010 de la Vlaha-Pad, este că ea 
trebuie cuprinsă în categoria depunerilor rituale135. Piesele în sine, modul lor de 
aşezare în groapă, ruperea intenţionată a unor degete, înlocuirea la mâna 2 a 
degetului mic cu cel arătător136, prezenţa lamei de bronz etc., au fost argumentele 
pentru stabilirea caracterului său simbolic. Mihaela Savu, în lucrarea sa de licenţă, a 
privit mult mai detaşată acest context decât descoperitorul lui, găsind alte valenţe şi 
semnificaţii pentru cele două mâini din lut137. Analizele arheozoologice făcute de 
Imola Kelemen, datorită lotului restrâns de resturi faunistice, nu ne-au oferit 
informaţii relevante privind posibilitatea de a le considera ofrande rituale. 

Astăzi, după mai bine de zece ani de la cercetarea complexului Cx0010 şi 
încercarea de interpretare a sa prin filtrul unei vaste bibliografii de specialitate138, nu 
putem să nu remarcăm caracterul deosebit al descoperirii. Ceea ce îl face cu totul 
special este amplificat nu doar de prezenţa celor două mâini din lut, ci şi de restul 
inventarului, respectiv a modului de dispunere a acestuia. Alte aspecte discutate în 
studiul anterior, precum posibila „ucidere rituală” a unora dintre obiecte ori faptul 
că redarea degetelor mari la cele două mâini nu a fost realizată la fel de fidel ca 
pentru restul degetelor, pot constitui, astfel, reprezentări ale unei anomalii genetice 
sau de altă natură şi, în acelaşi timp, pot fi alte argumente în sprijinul ipotezei 

                                                            
128 Sîrbu 1999, p. 155. 
129 Ursuţiu 2006, p. 159, pl. XXXIII/1-2. 
130 Lascu 2006, p. 18, nr. cat. 56 („Unealtă de decorat ceramică ce prezintă patru « dinţi » crestaţi. Este 
realizată din pastă fină, de culoare neagră-cenuşie”). 
131 Marinescu 2012, p. 20, pl. IV/1a-b, 2a-b. 
132 Ibidem, p. 23-25. 
133 Metzner-Nebelsick 1997, p. 578-583, Abb. 3, 597 Karte 1. 
134 Ibidem, p. 592-597, cu bibliografia mai veche; Kalicz-Schreiber 2010, p. 288-289; Marinescu 2012, 
p. 24-25. 
135 Stanciu et alii 2005, p. 405; Gogâltan et alii 2011, p. 166. 
136 Savu, Gogâltan 2015, fig. 3. 
137 Ibidem, p. 178-180. 
138 Discuţii şi bibliografie la Gogâltan et alii 2011, p. 163-164, 166, 169-174; Gogâltan 2012, p. 7-13; 
Gogâltan 2014, p. 35-82; Savu, Gogâltan 2015, p. 176-180. 
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noastre139. La acestea se adaugă şi o posibilă analogie, din aşezarea relativ 
contemporană de la Herina, aflată la circa 80 km nord-est de Vlaha. Este vorba, aşa 
cum aminteam mai sus, despre depunerea într-o mică groapă a două labe din lut, 
alături de o protomă zoomorfă (pl. 9/4-5). Repetarea unui anumit tip de depunere 
şi caracterul excepţional al acesteia, în cazul de faţă discutând despre piese 
simbolice umane şi animaliere, au fost justificate adesea în studiile teoretice drept 
norme pentru identificarea gesturilor rituale140. Rămâne, însă, ca viitoare contexte 
asemănătoare să ne ofere o mai bună înţelegere a dimensiunii simbolice pe care o 
atribuiau comunităţile epocii bronzului unor obiecte ce ne par nouă astăzi ca fiind 
insolite. 
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Magic Hands? A Late Bronze Age Feature from Vlaha-Pad (Cluj County) 
 

(Abstract) 
 
This article discusses archaeological material unearthed from feature Cx 0010 in the archaeological 
site Vlaha-Pad. Our prior publication (Savu, Gogâltan 2015) discussed the ritual and symbolic aspects 
of a very unusual find discovered here, namely two clay hands, but did not discuss other materials 
found alongside them in the pit. This article aims to address that omission.  

Our first impression was that feature Cx 0010 was a kind of ritual deposition. The items 
themselves, their placement inside the pit, the fragmentation of some of the fingers on the hands, the 
substitution of one finger with another in the case of hand 2, and the presence of a bronze blade 
were some of the features suggesting the symbolic nature of the find, although other researchers 
examining the find, whose works are discussed in this article, reached alternative conclusions.  

The original article posited that the hands dated from the Late Bronze Age III-Ha A period, 
some time after the end of the 12th century BC. More recently, AMS dating for an item discovered in 
Cx 0010 confirmed this, placing it sometime between 1112 and 935 cal BC (fig. 8). Although we 
could not find any close analogy for the objects in feature Cx 0010 in the Vlaha micro-region of the 
upper valley of the Someşul Mic River, we did find that almost all the ceramic vessel shapes found 
there were represented in ritual pit G3 from the archaeological site Alba Iulia-Dealul 
Furcilor/Monolit/Recea. It is still premature to advance interpretations of the ceramic style to which our 
feature might belong, although it is certainly true that Late Bronze Age ceramic items from this 
locality display an increasing variety of shapes and decoration. To this we can add a possible analogy 
from a relatively contemporaneous settlement in Herina, located around 80 km north-east of Vlaha. 
A small deposition was discovered here consisting of two paws modelled in clay and a zoomorph 
figurine (pl. 9/4-5). Depositions involving symbolic representations of human and animal body parts 
are often identified in theoretical studies as representing ritual gestures. However, for now it remains 
to wait until similar features are unearthed, so we can gain a better understanding of the symbolic 
dimension Bronze Age communities awarded to items that we regard today as uncommon. 

                                                            
139 Savu, Gogâltan 2015, p. 178-180. La bibliografia citată se mai adaugă un volum recent privind 
distrugerile intenţionate de obiecte în epoca bronzului egeean (Harrell, Driessen 2015). 
140 „Wiederholung und Außergewöhnlichkeit der Niederlegung dürfen wir unter dem Begriff der 
Ritualisierung zusammenfassen” (Colpe 1970, p. 36). Aceste criterii sunt acceptate în general de 
specialiştii germani sau de cei familiarizaţi cu literatura germană. Vezi comentariile de la nota 136. 
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Explanation of Figures 

 
Fig. 1. Vlaha-Pad. General view. 
Fig. 2. Vlaha-Săvădisla passage. 3D satellite view. 
Fig. 3. Vlaha-Pad. Site plan for the 2004 campaign (the arrow indicates the Cx 0010 feature) (with 

green colour representing prehistoric complexes). 
Fig. 4. Vlaha-Pad. Cx 0010 after emptying. 
Fig. 5. Vlaha-Pad. The inventory of Cx 0010. 
Fig. 6. Vlaha-Pad. The planum and profile of Cx 0010 (archaeological drawing). 
Fig. 7. Vlaha-Pad. The inventory of Cx 0010 in the lower part. 
Fig. 8. Vlaha-Pad. The calibration of the AMS date from Cx 0010. 
Tab. 1. The statistics for the degree of species representation in the feature. 
Tab. 2. The statistics for the frequency of categories of represented bones. 
Pl. 1. Vlaha-Pad. Pottery fragments from Cx 0010. 
Pl. 2. Vlaha-Pad. Pottery fragments from Cx 0010. 
Pl. 3. Vlaha-Pad. Pottery fragments from Cx 0010. 
Pl. 4. Vlaha-Pad. Pottery fragments from Cx 0010. 
Pl. 5. Vlaha-Pad. Pottery fragments from Cx 0010. 
Pl. 6. Vlaha-Pad. Bronze blade (1) and bronze needle (2) from Cx 0010; Lăpuş - Tumulul 2 - 

bronze blade (3); Lăpuş - Tumulul 4 - bronze blade (4) (3-4 - after Kacsó 2001). 
Pl. 7. Vlaha-Pad. Lithic items from Cx 0010. 
Pl. 8. Vlaha-Pad. Clay hands from Cx 0010. 
Pl. 9. Clay items discovered in settlements from the first phase of Iron Age at Hansca (1), 

Augustin (2-3) and Herina (4-5) (after Sîrbu 1999 - 1; Ursuţiu 2006 - 2-3; Marinescu 2012 - 
4-5). 
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Pl. 1. Vlaha-Pad. Fragmente ceramice din Cx 0010 
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Pl. 2. Vlaha-Pad. Fragmente ceramice din Cx 0010 
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Pl. 3. Vlaha-Pad. Fragmente ceramice din Cx 0010 
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Pl. 4. Vlaha-Pad. Fragmente ceramice din Cx 0010 
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Pl. 5. Vlaha-Pad. Fragmente ceramice din Cx 0010 
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Pl. 6. Vlaha-Pad. Lamă de bronz (1) şi ac de bronz (2) din Cx 0010; Lăpuş-Tumulul 2 - lamă 

de bronz (3); Lăpuş-Tumulul 4 - lamă de bronz (4) (3-4 - după Kacsó 2001) 
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Pl. 7. Vlaha-Pad. Piese litice din Cx 0010 
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Pl. 8. Vlaha-Pad. Mâini din lut din Cx 0010 
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Pl. 9. Piese din lut descoperite în aşezări din prima epocă a fierului de la Hansca (1); 
Augustin (2-3) şi Herina (4-5) (după Sîrbu 1999 - 1; Ursuţiu 2006 - 2-3; 

Marinescu 2012 - 4-5) 
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Cultura creştină - Cultura creştină. Publicaţie apărută sub egida Mitropoliei 

Române Unite cu Roma Greco-Catolică şi a Facultăţii de 
Teologie Greco-Catolice din Universitatea „Babeş-Bolyai” 
Cluj-Napoca, Departamentul Blaj. 

Dacia - Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en 
Roumanie. Bucureşti, I, (1924) - XII (1948). Nouvelle série: 
Revue d’archéologie et d’historie ancienne. Bucureşti. 

Dări de seamă  - Dări de seamă ale şedinţelor. Paleontologie. Institutul 
Geologic al României. Bucureşti. 

DB  - Drevnosti Bospora. Rossiyskaya Akademiya Nauk. 
Moskva. 

De Antiquitate  - De Antiquitate. Asociaţia Virtus Antiqua. Cluj-Napoca. 
DFS - Deutsche Forschung im Südosten. Sibiu. 
DP - Documenta Praehistorica. Poročilo o raziskovanju 

paleolitika, neolitika in eneolitika v sloveniji. Ljubljana. 
Drevnosti Altaja  - Drevnosti Altaja. Gorno-Altajskij gosudarstvennyj 

universitet. Gorno-Altajsk (Respublika Altaj). 
EHQ  - European History Quarterly. Sage Publications. New York. 
EphNap - Ephemeris Napocensis. Institutul de Arheologie şi Istoria 

Artei, Cluj-Napoca. 
EVNE    - Etnokul’turnoe vzaimodeystvie narodov Evrazii. Institut 

Arheologii i Etnografii Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoy 
Akademii Nauk. Novosibirsk. 

FK - Földtani közlöny. Magyarhoni foldtani tarsulat folyóirata. 
Budapest. 

FU  - Finno-Ugrika. Institut Istorii imeni Sh. Mardzhani. 
Akademiya Nauk Tatarstana. Kasan’. 

FVL - Forschungen zur Volks- und Landeskunde. Sibiu. 
Geo-Eco-Marina  - Geo-Eco-Marina. Institutul Naţional de Cercetare-

Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină. 
Bucureşti. 

Glasnik - Glasnik Srpskog arheološkog društva. Journal of the 
Serbian Archaeological Society. Beograd. 

Glasul Bisericii - Glasul Bisericii. Mitropolia Munteniei şi Dobrogei. 
Bucureşti. 

Godišnjak - Godišnjak. Jahrbuch Knjiga. Sarajevo-Heidelberg. 
GR  - Gondwana Research. International Association for 

Gondwana Research, Journal Center, China University of 
Geosciences. Beijing. 

HistArchaeol - Historical Archaeology. Society for Historical Archaeology. 
HistMet - Historical Metallurgy, The Historical Metallurgy Society. 
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HJ - The Historical Journal. University of Cambridge (UK). 
HSCE  - History & Society in Central Europe. István Hajnal Society 

of Historians. Medium Ævum Quotidianum Society. 
Budapest. Krems. 

IJAM  - International Journal of Arts Management. École des 
Hautes Études Commerciales (HEC) in Montreal. 

IJO - International Journal of Osteoarchaeology. United States. 
IPH - Inventaria Praehistorica Hungarie. Budapest. 
Istros - Istros. Muzeul Brăilei. Brăila. 
JACerS - Journal of the American Ceramic Society. The American 

Ceramic Society, Ohio. 
JAS - Journal of Archaeological Science. Academic Press. United 

States. 
JFA - Journal of Field Archaeology. Boston University. 
JLS - Journal of Lithic Studies. Edinburgh. 
JMH  - Journal of Modern History. University of Chicago. 
JOB  - Jarbuch der Ősterreichschen Byzantinistik. Institut für 

Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien. 
JPSP  - Journal of Personality and Social Psychology. American 

Psychological Association. Washington DC. 
JRGZM - Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums zu 

Mainz. Mainz. 
JSP - Journal of Systematic Palaeontology. British Natural 

History Museum. London. 
JSSR  - Journal for the Scientific Study of Religion. The Society for 

the Scientific Study of Religion. South-Carolina. 
JVP  - Journal of Vertebrate Paleontology. Society of Vertebrate 

Paleontology (SVP) in partnership with the Taylor & Francis 
Group. Abingdon, Oxfordshire (UK). 

Közlemények - Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem - és 
Régiségtárából, Cluj. 

Le Glob - Le Globe. Revue genevoise de géographie. Paris. 
LSJ  - Life Science Journal. Acta Zhengzhou University. 

Zhengzhou (China). 
LŞ - Lucrări ştiinţifice. Institutul de Învăţământ Superior 

Oradea. 
MA - Mitropolia Ardealului. Revista oficială a Arhiepiscopiei 

Sibiului, Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. 
Episcopiei Alba Iuliei şi Episcopiei Oradiei. Sibiu (1956-
1991). A continuat Revista Teologică, (1907-1947) şi este 
continuată de aceeaşi revistă. 

Marisia - Marisia. Studii şi Materiale. Târgu Mureş. 
Marmatia - Marmatia. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie. Baia 

Mare. 
Materiale - Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti. 
MBGAEU - Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, 

Ethnologie und Urgeschichte. Berlin. 
MCA - Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti. 
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ME - Memoria Ethnologica. Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Maramureş. Baia Mare. 

MEJSR  - Middle-East Journal of Scientific Research. International 
Digital Organization for Scientific Information. Deira, 
Dubai (United Arab Emirates). 

MemAntiq - Memoria Antiquitatis. Complexul Muzeal Judeţean Neamţ. 
Piatra Neamţ. 

MIA  - Materialy i issledovaniya po arkheologii SSSR. Akademiya 
Nauk SSSR. Moskva. 

MJSS  - Mediterranean Journal of Social Sciences. Mediterranean 
Center of Social and Eductional Research. Rome. 

Monumente Istorice  - Monumente Istorice. Studii şi lucrări de restaurare. Direcţia 
Monumentelor Istorice. Bucureşti. 

Monumente şi muzee  - Monumente şi muzee. Buletinul Comisiei Ştiinţifice a 
Muzeelor, Monumentelor Istorice şi Artistice. Bucureşti. 

MPG  - Marine and Petroleum Geology. Elsevier.  
MSIAR  - Memoriile Secţiunii Istorice a Academiei Române, seria a 

II-a. Academia Română. Bucureşti. 
MTE  - Magyar Történelmi Eletrajzok. Budapest. 
Naturwissenschaften  - Naturwissenschaften. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg. 
OlteniaŞtNat  - Oltenia. Studii şi Comunicări. Ştiinţele Naturii. Muzeul 

Olteniei. Craiova. 
ŐL - Ősrégészeti Levelek. Prehistoric newsletter. Budapest. 
PA - Patrimonium Apulense. Direcţia Judeţeană pentru Cultură 

Alba. Alba Iulia. 
PAPS  - Proceedings of the American Philosophical Society. 

American Philosophical Society. Philadelphia. 
PAS - Prähistorische Archäologie in Südosteuropa. Berlin. 
PAT - Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum. Cluj-

Napoca. 
PBF - Präehistorische Bronzefunde. München. 
PLOS ONE - PLOS ONE. International, peer-reviewed, open-access, 

online publication. 
PM - Publics et musées. Association Publics et Musées - PUL 

(Presses universitaires de Lyon). Lyon. 
PNAUSA  - Proceedings of the National Academy of the United States 

of America. National Academy of the United States of 
America.  

Pogrebal’nyj obrjad - Pogrebal’nyj obrjad rannih kochevnikov Evrazii. Juzhnyj 
nauchnyj centr Rossijskoj Akademii nauk. Rostov-na-Donu.  

Pontica - Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie 
Constanţa. 

PPP - Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 
(“Palaeo3”). An International Journal for the Geo-Sciences. 
Elsevier. 

ProblemyArh  - Problemy arheologii, jetnografii, antropologii Sibiri i 
sopredel’nyh territorij. Institut arheologii i jetnografii 
Rossijskoj Akademii nauk. Novosibirsk. 
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Programm Mühlbach - Programm des evaghelischen Untergymnasium in 
Mühlbach und der damit verbundenen Lehranstalten. 
Mühlbach (Sebeş). 

PZ - Prähistorische Zeitschrift. Deutsche Gesellschaft fuer 
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Institut für 
Prähistorische Archäologie. Berlin. 

QG - Quaternary Geochronology. The International Research 
and Review Journal on Advances in Quaternary Dating 
Techniques. 

QSA - Quaderni di Studi Arabi. Istituto per l’Oriente C. A. 
Nallino. Roma. 

Quartär - Quartär. International Yearbook for Ice Age and Stone 
Age Research. 

RA - Revista Arheologică. Institutul de Arheologie şi Istorie 
Veche. Chişinău. 

RArhiv  - Revista Arhivelor. Arhivele Naţionale ale României. 
Bucureşti. 

Radiocarbon - Radiocarbon. University of Arizona. Department of 
Geosciences. 

RB  - Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud. 
Bistriţa. 

REF - Revista de etnografie şi folclor. Institutul de Etnografie şi 
Folclor „Constantin Brăiloiu”. Bucureşti. 

RESEE  - Revue des études sud-est européennes. Academia Română. 
Bucureşti.  

RHMC  - Revue d’histoire moderne et contemporaine. Société 
d’histoire moderne et contemporaine. Paris. 

RHSEE/RESEE - Revue historique du sud-est européen. Academia Română. 
Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études sud-est 
européennes. 

RI - Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia 
Română. Bucureşti. 

RIR  - Revista istorică română. Institutul de Istorie Naţională din 
Bucureşti. 

RJP  - Romanian Journal of Paleontology. Geological Institute of 
Romania. Bucharest. 

RJS  - Romanian Journal of Stratigraphy. Geological Institute of 
Romania. Bucharest. 

RM - Revista Muzeelor. Bucureşti. 
RMMG  - Revista Muzeul Mineralogic-Geologic, al Universităţii din 

Cluj la Timişoara. Sibiu. 
RMM-M - Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee. Bucureşti. 
RP - Revista de Pedagogie. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 

Bucureşti. 
RRH - Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. Bucureşti. 
RT - Revista Teologică. Sibiu. 
SA  - Sovetskaya arkheologiya. Akademiya Nauk SSSR. Moskva. 
SAI - Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice şi 

Filologice a RPR. Bucureşti. 
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SAO  - Studia et Acta Orientalia. Société des Sciences Historiques 
et Philologiques de la RPR., Section d’Etudes Orientales. 
Bucarest. 

Sargetia - Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei Dacice 
şi Romane Deva. 

Sargetia Naturae - Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae. 
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva. 

SCE  - Studii şi comunicări de etnologie. Institutul de Cercetări 
Socio-Umane Sibiu. 

SCCI - Studii, conferinţe şi comunicări istorice. Sibiu. 
SCIA  - Studii şi cercetări de istoria artei. Academia Română. 

Bucureşti. 
SciAm - Scientific American. New York. 
SCGG  - Studii şi Cercetări. Geologie-Geografie. Complexul Muzeal 

Judeţean Bistriţa-Năsăud. Bistriţa. 
SCIV(A) - Studii şi cercetări de istoria veche. Bucureşti (din 1974, 

Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie). 
SGJ  - Soobshhenija Gosudarstvennogo Jermitazha. 

Gosudarstvennyj Jermitazh. Leningrad. 
SMIM - Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de Istorie 

„Nicolae Iorga” Bucureşti. 
SP - Studii de Preistorie. Bucureşti. 
SPACA    - Stratum Plus: Archaeology and Cultural Anthropology. 

Superior Council on Science and Technical Development of 
Moldavian Academy of Sciences. Saint Petersburg, Kishinev, 
Odessa, Bucharest. 

SPPF - Società Preistoria Protostoria Friuli-V.G. Trieste. 
SSK  - Studien zur Siebenbürgischen Kunstgeschichte, Köln. 

Wien. 
Starinar - Starinar, Tređa Serija. Arheološki Institut. Beograd. 
Stâna - Stâna. Sibiu. 
StComSibiu - Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul 

Brukenthal. Sibiu. 
StComSM - Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare. 
StRI  - Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi din 

1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti. 
StudiaUBBG - Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia. Universitatea 

„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. 
StudiaUBBGG  - Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Geographia. 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. 
StudiaUBBGM - Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Mineralogia. 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. 
StudiaUBBH - Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia. 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. 
Suceava - Anuarul Muzeului Judeţean Suceava. 
SUCH - Studia Universitatis Cibiniensis, Serie Historica. 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu. 
SUPMPh  - Studia Universitatis Petru Maior. Philologia. Târgu-Mureş. 
SV - Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Hermannstadt (Sibiu). 
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SympThrac - Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie. 
Bucureşti.  

TEA - TEA. The European Archaeologist. 
Terra Sebus - Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal 

„Ioan Raica” Sebeş. 
TESG  - Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Royal 

Dutch Geographical Society. Oxford (UK), Malden (USA).  
Thraco-Dacica - Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti. 
Transilvania - Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru 

Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Braşov. 
Transsylvania Nostra - Transsylvania Nostra. Fundaţia Transsylvania Nostra. Cluj-

Napoca. 
Trudy nauchnogo  - Trudy nauchnogo Karel’skogo tsentra Rossiyskoy akademii 

nauk. Karel’skiy tsentr Rossiyskoy akademii Nauk. Moskva. 
TT - Történeti Tár. Akadémia történelmi bizottságának. 

Budapest. 
Tyragetia - Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a 

Moldovei. Chişinău. 
Ţara Bârsei  - Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov. 
Ungarische Revue - Ungarische Revue, Herausg. von P. Hunfalvy. Budapest. 
UPA - Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie. 

Berlin. 
Vestnik arkheologii  - Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii. Institute 

problem osvoyeniya Severa Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoj 
akademii nauk. Tyumen. 

Vestnik Novosibirskogo  - Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. 
Serija: Istorija, filologija. Novosibirskij gosudarstvennyj 
universitet. Novosibirsk. 

VLC  - Victorian Literature and Culture. Cambridge University 
Press. Cambridge (UK). 

VPUI  - Vestnik permskogo universiteta. Istoriya. Permskiy 
Gosudarstvennyi Universitet. Perm’. 

VR  - Victorian Review. Victorian Studies Association of 
Western Canada. Toronto. 

WASJ  - World Applied Sciences Journal. International Digital 
Organization for Scientific Information. Deira, Dubai 
(United Arab Emirates). 

WorldArch - World Archaeology. London. 
Xenopoliana  - Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei Academice „A. D. 

Xenopol” Iaşi. 
Yearb. Phys. Anthropol. - Yearbook of Physical Anthropology. New York. 
Yezhegodnik gubernskogo  - Yezhegodnik gubernskogo muzeya Tobol’ska. Tobol’sk 

Khistori Muzeum. Tobol’sk. 
ZfSL  - Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde. 

Gundelsheim. 
Ziridava - Ziridava. Muzeul Judeţean Arad. 
ZooKeys  - ZooKeys. Sofia. 


