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BANCA GARĂ - ŞAPTE CASE,
DESCOPERIRI DIN PERIOADA DE TRANZIŢIE DE LA ENEOLITIC
LA BRONZ ŞI DIN BRONZUL TIMPURIU
Ru.xandra Alaiba
Publicarea cercetărilor arheologice întreprinse în satul Banca Gară, comuna
Banca, judeţul Vaslui, în staţiunea pluristratigrafică aflată în punctul numit de
localnici Şapte case, loc situat pe malul stâng al râului Bârlad şi pe stânga şoselei Iaşi
- Bucureşti, mai precis la 12 km nord de municipiul Bârlad, în forma unei monografii,
urmăreşte cuprinderea informaţiilor acumulate aproape într-un deceniu de săpături
sistematice. În aceşti ani, 1 98 1 - 1 989, cu întreruperile din anii 1 984 şi 1 987, dar cu ani
în care s-au realizat câte două campanii, 1 982 - 1 983, s-au descoperit un număr de 142
de complexe, aflate prin săparea unei suprafeţe de 3400 m2, aproximativ o treime din
vechiul areal pe care se întindea staţiunea şi necropola. Am menţiona şi faptul că, una
dintre campanii a fost mai îndelungată, din anul 1 986, şi s-a desfăşurat între lunile
iunie şi octombrie, inclusiv.
Redactarea monografiei a avut în vedere şi prezentarea descopeririloc specifice
perioadei de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului sau bronzului timpuriu (fig. 16). Din cele şase sectoare investigate (A-F), provin câteva materiale, unelte de silex şi
de piatră, precum şi ceramică de tradiţie cucuteniană sau ceramică decorată cu incizii,
crestături sau alveole. Două aglomerări de materiale sunt mai clare, una din sectorul E,
SIV, M 6-8, - 0,70 - 0,80 m şi alta din sectorul C, secţiunile S XV, XVII-XVIII.
Bucăţile friabile de chirpic, conservate încă, şi un fragment de margine de vatră, pot
proveni de la construcţii sezoniere. Răzleţe fragmente ceramice au apărut aproape în
toate sectoarele aşezării, pe micile grinduri naturale formate în lunea inundabilă a
Bârladului, la o adâncime de - 0,60 - O, 70 m Până în prezent au fost publicate câteva
informaţii legate de ceramică şi monnântul nr. 6, din bronzul timpuriu, analiza
antropologică şi paleofaunistică a acestuia 1 •
Diferite obiecte
Dintre piesele de silex menţionăm un vârf de săgeată (fig. 1 1 1 ; h = 1 ,6 cm),
câteva unelte pe aşchii sau lame, mai ales gratoare (fig. 1 15-9, 1 1 -14) şi unele aşchii
atipice (fig. 1/2-4, 1 0). Tot un gratoar s-a descoperit şi în perimetrul aşezării de la
Stoicani - Dealul de pe râpă, specifică grupului Folteşte. Împreună cu diferite
fragmente ceramice, în sectorul E s-a descoperit şi un zdrobitor lucrat din gresie
cenuşie (fig. 1115; e = 7,1 cm; h = 4,6 cm), pe S IV, M 7,40, - 0,60 m, în 1 988. Două
din feţele acestuia s-au aplatizat puternic prin utilizare. De asemenea, s-au găsit şi
1

R. Alaiba-Maxim, Gh. Gherghe, Unele considera[ii privind habitatul din zona dealurilor
ActaMM, IX-XI, 1 987- 1 989, p. 252, fig. 2; 3/1-2, 4; R. Alaiba, G. Miu, S.
Stane, Studiul arheologic ş i antropologie a l mormintelor de la Banca Gară Şapte case
(judeJUl Vaslui), 2007, sub tipar.
M. P�trescY-Dîmb<Jvi,a, M. Dinu, Noi �t:n·t:tllri arheologice la Stoicani , SCIV, 25, 1 , 1 974,

Banca GriviJa, în

p. 85.
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câteva părţi de râşniţe plate, simple, păstrate parţial (fig. 2/6-9; h = 8,7; 8,8; 1 08; 9 ,4
cm). În aşezarea de la Folteşti - Ruptura, s-au semnalat 1 2 astfel de percutoare sau
zdrobitoare şi părţi de râşniţe plate, simple3. Dintre ele unele au, ca şi exemplarul de la
Banca Gară, partea activă fmisată la ambele extremităţi, prin câte două feţe şlefuite4•
Semnalăm şi descoperirea, în 1 982, a două topoare fragmentare, lucrate din
piatră dură, bine şlefuite, de mari dimensiuni. Primul, a apărut pe SII, M 7, la
adâncimea de - O, 70 m. Spre tăiş are o uşoară deteriorare iar pe lungime a fost zgâriat
recent. Din el s-a păstrat partea cu tăişul uşor convex (fig. 1 /1 6; L 6, 1 ; 1 = 4,4 cm).
Toporul prezintă axul longitudinal al profilului uşor curbat. Din al doilea, apărut pe
SXLII, M l 6,50, 0,68 m, s-a păstrat, la fel, partea cu tăiş (fig. 111 7), până la
perforarea cilindică a acestuia (L = 80 cm; 1 = 3 - 3,5 cm). Piesele, deosebit de fin
şlefuite, se pot apropia de topoarele de paradă sau de luptă, precum cel descoperit în
monnântul de la Răcăciuni, judeţul Bacău5•
Din lut fin s-au modelat două mici obiecte neclare (fig. 3/4, 7) iar din lut
degresat cu resturi vegetale, un mosor (fig. 2/1 ). În preajma materialelor s-a găsit şi un
fragment de margine de vatră (fig. 5/6; h = 3, 7 cm), ars alb - cărămiziu, semn al
existenţei unei locuiri de scurtă durată din perioada de tranziţie de la eneolitic la
bronz.
=

Ceramica

Acestora se adaugă ceramica descoperită în staţiune, modelată din pastă bine
frământată, ce are, între incluziuni, nisip uneori şi şamotă fină, aspră la pipăit. S-a ars
semioxidant sau semireducător şi are o culoare galben - cărămizie sau cenuşie cu pete
brune. Mai des s-au modelat vase de dimensiuni mici şi mijlocii, pahare cu marginea
profilată în S, cratere, vase ovoidale.
Ceramică de tradiţie cucuteniană. Dintre formele ceramice păstrate
fragmentar, unele au fost modelate din pastă cucuteniană, cu incluziuni naturale,
prăfoasă la exterior şi arsă cărămiziu. Un fragment provine de la un pahar cu profilul
în S (fig. 3/2). Un crater, descoperit pe S XVII, în 1 989, modelat din pastă fină,
degresată cu nisip, a fost ars incomplet, cum indică culoarea cenuşie cu pete roşietice
(fig. 3/9). O parte dintr-un castron are peretele profitat în S (5/ 1 ; liJ = 20 cm) iar
marginea unui vas s-a ornat sub buză cu imprcsiuni realizate cu unghia. Ultimele două
se apropie mult de ceramica cucuteniană (fig. 5/2). Dintr-un vas cu partea superioară
bombată, spre bază tronconic s-a păstrat tot un fragment (fig. 3/1 1 , liJgat = 1 2,5 cm; h =
I l ,5 cm), găsit în sectorul C, pe S XVIII/M20, în 1 989.
Majoritatea părţilor de vase descoperite la Banca Gară provin de la recipiente
ovoidale, de dimensiuni medii, prevăzute uneori pe maxima bombare cu proeminente
(fig. 3/1 , 5-6). Dintr-un vas de mari dimensiuni, probabil tot ovoidal, s-a conservat
deschiderea superioară, cu gura aproximativ cilindrică, la bază cu o şănţuire (fig. 3/3;
3 M. Petrescu-Dîmbovita. M. Dinu, Nouvelles fouilles archeologiques a Folteşti, Dacia, NS,
18, 1 974, p. 3 1 , fig. 7; 1 1/8- 1 0.
4 Ibidem, fig. 7/2, 1 0-J l .
5 Al. Vulpe, Depozitul de la Tufa şi topoarele cu ceafa cilindrică, SCIV, 10/1, 1959, p. 268; E.
Tudor, Un momlânt de la începutul epocii bronzului descoperit la Răcăciuni Uudeful Bacău)
1 9 73, p. 285-286, fig. 2 ..

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

ACTA MOLDAVIAE MERIDIONAUS. XXV-XXVII. 2004-2006

610

h = 7,7 cm;

fii = 26 cm). A apărut în aglomerarea de materiale din sectorul E, pe SIV,
M7,40, la - 0,80 m adâncime. Marginea şi o parte din corpul unui vas, lucrat din
aceeaşi pastă, provine probabil tot de la un recipient ovoidal (fig. 3/1 0).
Ceramica brun-cărămizie. Alte fragmente ceramice s-au lucrat din pastă arsă
semioxidant, de culoare brun-cărămizie. Menţionăm o buză, probabil tot de la un
pahar, prevăzută pe margine cu o mică proeminenţă (fig. 4/4; h = 4 cm; fii = 1 4 ,2 cm)
şi o parte dintr-un perete de vas (fig. 4/5). Câteva părţi de vase apărute în sectorul C,
pe S XV, în 1 976 şi pe S XVII, în 1 988, au marginea uşor evazată (fig. 4/1 , 4; fii = 27
şi 20 cm) iar altul prezintă pe umăr două mici proeminente (fig. 4/2).
Bazele sunt drepte, cum indică şi fragmentul descoperit pe nivel, de culoare
cărămizie, modelat din pastă cu incluziuni naturale (fig. 3/8; h = 2,5 cm; �az11= 4,5 cm;
(fig. 517; fii = 9 cm). Câteva mici părţi de vase pot proveni de la baze reliefate şi
alveolate, specifice spaţiului Horodiştea - Gordineşti. Ele s-au păstrat şi în grupul
Târpeşti6•
În urma săpăturilor de la Folteşti, profesorul Mircea Petrescu-Dîmboviţa a
adus în discuţie existenţa unor aşezări cu urme de locuire sporadice, ce se pot data mai
târziu in raport cu aceasta. Situaţia este aceeaşi şi în cazul descoperirilor din alte
staţiuni, care rar formează o depunere compactă şi bine precizată stratigrafic. De
obicei s-a semnalat sporadic doar ceramică, risipită şi fragmentată, precum la Stoicani
- Dealul de pe râpă şi Cetăţuie7, Valea Lupului8, Hangu - Bicaz9, Bogdăneşti sau
Mândrişcal O.
O parte din inventarul ceramic este specific perioadei de tranziţie de la
eneolitic la bronz, alte câteva fragmente se apropie de ceramica epocii bronzului.
*

Ceramica brun-cenuşie. Vasele lucrate din pastă grosieră, amestecată cu
şamotă, mai puţin omogenă, de culoare brun - cărămizie, nu sunt bine finisate la
exterior. Două fragmente ceramice provin de la vase cu buza evazată, prevăzute
interior cu o uşoară şănţuire crestată sau alveolată dezordonat (fig. 6/1 -2, h 2,9 şi 2,4
cm). Alte părţi de vase au fost ornate cu benzi liniare incizate pe gâtui vasului vertical
(fig. 5/4) sau orizontal (fig. 5/5) şi pe corp vertical (fig. 5/3-5).
=

6 S. Marinescu-Bîlcu,

Târpeşti. From Prehistory to History in Eastem Romania, BAR

107, Oxford, Londra, 198 1 , fig. 210/24-26; FI. Burtănescu, Inceputurile
epocii bronzului la est de Carpafi, 2003, pl. Lilln .
7 M. Petrescu-Dîmbovita 1953, 1 1 2- 1 14, fig. 49; Idem 1953a, p. 1 6 1 - 166 fig. 4-6; M. Petrescu
Dîmbovita, M. Dinu, Noi cercetări arheologice la Stoicani, în SCIV A, 25, 1 , 1 974, 71-87, fig.
2-5.
8 M. Dinu, Şantierul arheologic Valea Lupului, în Materiale V, 1959, p. 252-254.
9 C. S. Nicolaescu-Piopşor, M. Petrescu-Dîmbovita et alii, Şantierul Bicaz, în MCA, VI, p. 5783.
10
M. Aorescu, C. Buzdugan, Aşezarea din epoca bronzului de la Bogdăneşti (jud. Bacău).
Raport amplu asupra cercetărilor arheologice efectuate în anii 1959-1962, în A.rhMold, 1,
1 972, p. 103-205.
lnternalional Series,
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Între fragmentele păstrate, sunt şi câteva de la vase prevăzute cu proeminente,
fie plate neperforate (fig. 6/3, h = 4,4 cm), fie perforate cilindric. Ultimul s-a modelat
din pastă mai fină, arsă oxidant, de culoare roşietică cu pete brune (fig. 6/4; h = 3, 7
cm). Astfel de mici apucători sau creste au străchinile descoperite la Horodiştea,
neperforate1 1 , perforate orizontal pentru aşătat, cu rol practic, dar sunt frecvente în
grupul cultural Târpeşti - Râpa lui Bodal , Bodeşti - Frumuşica13, în structura sa cu
elemente specifice bronzului timpuriu14•
Trei fragmente ceramice (fig. 6/5-6; h = 53 şi 54 cm), provin de la vase
prevăzute cu toarte. Una modelată unghiular şi perforată dreptunghiular, alta modelată
din pastă mai fină, cu incluziuni naturale, arsă cărămiziu, se arcuieşte circular de sub
buza vasului. Mai clar se poate vedea forma gâtului unui alt fragment ceramic,
modelat din argilă degresată cu pietricele. Din dreptul buzei rotunjite se desprinde
toarta arcuită aproape circular (fig. 617).
Monnântul de înhumaţie nr. 6 cpl. 1 1 8, s-a descoperit în anul 1 988, în
sectorul C, pe S XVII, cum am precizat, conform încadrărilor cronologice uzitate la
noi, se datează în bronzul timpuriu. În partea de est sud-est, la aproximativ 0,60 m de
mormânt, au apărut trei vase (fig. 6/8- 1 0), unul întreg şi două fragmentare din care.
Primul, o strachină cu gura largă(fig. 6/8; h = 9,5 cm), ca formă prezintă analogii în
mediul horodiştean anterior, o cupă cu marginea în formă de pâlnie, cu o proeminenţă
conică pe umăr (fig. 6/9; h = 6,5 cm) şi o cană cu toartă în unghi ascuţit, prinsă de sub
buză pe umăr (fig. 6/1 0; h = 1 0,4 cm). Vasele finisate îngrijit au fost modelate din
pastă compactă, amestecată cu cioburi pisate şi arse reducător, într-o culoare brun cenuşie cu pete negricioase. În preajma mormântului se afla o bilă de gresie pe care s
au adâncit patru împunsături (fig. 617; " = 5,6 cm). Altele s-au găsit în stratul de
cultură (fig. 6/3-4; " = 3,9; 3, 7; 2 , 8 cm). Un vas cu o formă aproape identică cu a
cupei provine de la Roşcani, altul de la Taraclia15 Toarte unghiulare se vor modela şi
în cultura Komarov - Costişa - Ciomortan 16•
La vest de Prut, în acelaşi orizont, mormântul de la Banca prezintă analogii cu
mormintele de la Brăiliţa, M 1 9 (?) şi 201 7, Corlăteni - Dealul Stadole, jud. Botoşani,
M�> publicat de E. Comşa, ulterior şi de 1. Manzura1 8, Lieşti - Movila Arbănaşu, M22,
11

FI.

Burtănescu, op. cit. , pl. IV/1, 8.
S. Marinescu-Bîlcu, op. cit. , p. 96, fig. 2 1 1/13; 2 1 2113-14.
13 C. Matasă, Frumuşica. Village prehistorique a ceranzique peinte dans la Moldavie du Nord
Roumanie, Bucureşti, 1946, p. 69, pl. X.ll/56, 59, 67.
14 F. Burtănescu, op. cit. , pl. XX/5-6; XXI/1; XLI/ 1 1- 14.
1 5 1 . Manzura, lssledovanie kurganov u pos. Svetlyi, în KZNM, 1 990, p. 109- 142.
6
1
Gh. Dumitroaia, Comunităfi preistoricec din nord-estul României. De la cultura Cucuteni
până Îll bronzul mijlociu, Bibliotl�eca Memoriae A.ntiquitatis , 2000, p. 152, fig. 1 1 3/3.
17 N. Hartuche, F. Anastasiu, Catalogul selectiv al colectiei de arheologie a Muzeului Brăilei,
Brăila, 1976; I. T. Dragomir, Necropola tunzulară de la BrăiliJa, Materiale, 5, 1959. p. 685, fig.
8.
1 8 I . Manzura, Tlze East - West Inreraction in the Mirror of the Eneolithic and Early Bronze
Cultures in the Nonhwest Pontic, în Revista arheologică, Chişinău, 1993, p. 23-24; l.
Manzura, E. Sava, Interactiuni "est vest" reflectate în culturile eneolitice şi ale epocii
12
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publicat de M . Brudiu1 9• Acesta din urmă probabil este mai timuriu, prin vasul pictat
în stil Horodiştea-Gordineşti, dar depăşeşte etapa prin căniţa modelată din pastă
degresată cu cioburi şi calcar sfărâmat, de culoare cenuşie cu pete negre, pe umăr tot
cu tortiţă şi omat cu un şir de adâncituri realizate cu unghia. Motivul era cunoscut
ceramicii Precucuteni, Cucuteni, dar şi Cucuteni de tip C, de exemplu, vasul
descoperit la Huşi - Centrul OraşuluP0, culturii Horodiştea - Gordineşti, vezi vasul de
la Cucuteni - Cetăţuii1 , dar şi aşezării Târpeşti - Râpa lui Bodai, jud Botoşani22•
Morrnântului de la Banca Gară prezintă analogii, mai mult sau mai puţin
apropiate, şi cu mormintele tumulare de la est de Prut. Între ele menţionăm pe cele de
la Costeşti M2 1 T2, Crasnoe, M 1 0 1 T9, Cazaclia, Kubej, Obileni, Taraclia, Tochile
Răducani23. Morrnântul de la Banca Gară se apropie şi de înmonnântările fără
ceramică pictată de stil Horodiştea, precum cele de la Bursuceni, fapt pentru care se
poate încadra în grupul mormintelor tumulare Costeşti - Bursuceni - Taraclia24.
În genere, grupele de morminte de acest tip au fost definite de 1. R. Kovaleva,
în 1 991 25, în cadrul înmonnântărilor tumulare Usatovo, din care cele târzii şi finale au
fost cuprinse într-un orizont aparte de tip Zivotilovka sau, cum l-a numit ulterior lu.
Ia. Rassamakin, prin întinderea acestuia de la vest de Prut până la Don, Zivotilovka Volcansk - Bursucene. Orizontul cumulează elemente târzii ale aşa numitei perioade
de tranziţie de la eneolitic la bronz şi din bronzul timpuriu din zona Maikop Novosvobodnoj, din mediul Usatovo - Folteşti, Horodiştea - Erbiceni - Gordineşti şi
elemente ale arnforelor sferice sau trichterbecher26. Practica funerară de la Banca
Gară este cunoscută înmonnântărilor tumulare anterioare fenomenului pătrunderii la
vest de Prut a culturii Jamnaja.

bronzului din zona de nord-vest a Mării Negre (SchiJă cultural istorică),

în MemAntiq, 19,
1994, p. 143-192.
1 9 M. Brudiu, Un tumulus prehistorique du sud de la Moldavie, în Thracian World, 1 996, p.
241-242.
20 R. Alaiba, V. Merlan, Noi semnalări de ceramică de tip Cucuteni C şi Horodiştea-Erbiceni
Gordineşti, în Thraco-Dacica, XXII, 1-2, 200 1, p. 97-99, fig. 3/4.
2 1 R. Alaiba în M. Petrescu-Dimbovita et alii, Cucuteni-CetăJuie. Săpăturile din anii 19611 966. Monografie arheologică, Bibliotheca Memoriae A.ntiquitatis , XIV, 2004, p. 298, fig.
256/1.
22 S. Marinescu-Bîlcu, op. cit. , fig. 212/19.
23 V. G. Petrenko, K otnositel'noj chronologii Usatovskoj gruppy, în Drevnejsie obScnosti,
Ki�inev, 1991, p. 74-75.
24 Ibidem.
25 I. Ph. Kovaleva, Pogrebenija f.ivotilovskoj gruppy na Levoberef.'e Dnepra, în Drevnej�ie
obScnosti, Ki§inev, 199 1 , p. 66-67.
26 FI. Bwtănescu, op. cit. , p. 15 şi urm.
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BANCA GARĂ - ŞAPTE CASE,
DISOVERIES IN THE TRA.i.�SITION PERIOD FROM CHALCOLITHIC
TO THE EARLY BRONZE AGE
SUMMARY
By publishing a monograph, the archaeological investigations from the Banca
Gară village, in the Vaslui county, in the pluristratigraphic site located in the area of
"Şapte case" , as the local population calls it, the goal is to comprehend all the
inforrnation gathered during almost a decade of systematic excavations, 1 98 1 - 1 989.
The writing of the monograph had in view also the presentation of the specific
discoveries from the transition period from Chalcolithic to the early Bronze Age (fig.
1 -6), found in the six investigated fields (A-F), the silex pieces (fig. 115-9, 1 1 -14), a
grinding rock (fig. 1 1 1 5), some parts from flat, simple quem, partially conserved (fig.
2/6-9), two broken axes (fig. 1 / 1 6- 1 7), a reel (fig. 2/1 ). The pottery can be divided into
more categories: cucutenian brick-red coloured pottery: glasses(fig. 3/2), craters (fig.
3/9), bowls (5/1 ), different parts from larger pots (fig. 3/1 , 3, 8, 1 0- 1 1 ; 511 -2, 5-7); the
red-brown pottery (fig. 4/1 -5), the brown-grey pottery: pots having proeminences or
lugs (fig. 6/1 -6).
The inhumation grave no. 6 cpl. 1 1 8. belonging to a distinct horizon of
Zivotilovka type, or as it had been called later by Iu. Ia. Rassamakin: Zivotilovka Vol�ansk - Bursuceni, for its spreading from the West of Prut till the Don.
-

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

ACTA NOLDAVlAE NERIOIOOI.JS. XXV-XXVII. 2004-2011G

614

ANEXE

Fig. 1 . Banca Gară - Şapte case. Artefacte de silex: vârf de săgeată 1 ;
aşchii atipice 2-4, 1 0; unelte pe aşchii sau lame 5-9, 1 1 - 1 4; percutor de
gresie 1 5; topoare de piatră 1 6-1 7.
Fig. 1 . Banca Gară Şapte case. Silex artefacts: point of an arrow 1 ;
atypic splinters 2-4, 1 0; tools made of splinters or blades 5 -9, 1 1 - 1 4;
frring pin for sandstone 1 5 ; stone axes 1 6- 1 7.
-
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Fig. 2 . Banca Gară - Şapte case. Mosor 1 ; bile de gresie 2-5; fragmente de
râşniţe 6-9.
Fig_ 2_ Banca Gară - Şapte case. Rcel 1 ; sandstone balls 2-5; grinder parts

6-9.
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Fig. 4. Banca Gară Şapte case. Ceramica prăfoasă cărămizie, fragmente de:
vase cu corp bombat 1 -2, 4, 7; pahar 3; fragmente 5-6.
Fig. 4. Banca Gară - Şapte case. Dusty brick-red pottery, pot parts from: bulging
pots 1 -2, 4, 7; glass 3; parts 5-6.
-
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Fig. 5. Banca Gară - Şapte case. Ceramica prăfoasă brun-cărămizie, fragmente
de: castron 1 ; buză 2; pereţi omamentaţi 3, 5; vas ovoidal 4; margine 6; bază 7.
Fig. 5. Banca Gară - Şapte case. Dusty red-brown pottery, parts of: bowl 1 ; rim
2; adomed walls 3, 5; ovoidal pot 4; chime 6; bottom 7.
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Fig. 6 . Banca GarA - Şapte case. CeramicA grosierA, fragmente: buze 1 -2 ; vase cu
toarte 4-7; crater 8; cupă 9; canA 1 O. Mormânt 8-1 O.
Fig. 6. Banca GarA - Şapte case. Brutish pottery, parts of. rirns 1 -2; pots with lugs
4-7; crater 8; cup 9; mug 1 0. grave 8-1 0.
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