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Din punct de vedere geografic spaţiul supus atenţiei noastre este cunoscut
sub numele de Depresiunea Transilvaniei, Limitele acestui areal sunt date la sud
de Carpaţii Meridionali (Făgăraş, Cindrel, Ţureanu), la est şi nord Carpaţii
Orientali (Cu Munţii Ţibleş-Bârgău-Căliman-Harghita şi Rodna, Perşani) iar "jugul
intracarpatic" (Meseş-Ţicău-Preluca) desparte depresiunea transilvană de
dealurile Silvano-Someşene, conferind un aspect cvasi-circular acestui spaţiu
(Geografia, I, p. 493 ). Pantele estice ale Munţilor Apuseni şi Culoarul Mureşului
(extins artificial, în afara limitelor lui geografice până la Deva) reprezintă în
cercetarea noastră zona vestică extremă.
Privitor la caracterizarea ansamblului "Basarabi" vom utiliza noţiunea de
"manifestări" sau "descoperiri de tip Basarabi" şi nu "cultura Basarabi",
"fenomenul Basarabi", "complexul Basarabi" termeni de o anvergură exagerată
faţă de descoperirile din spaţiul transilvan. O asemenea opţiune a fost definită
cât se poate de argumentat anterior de către unii cercetători ai acestei probleme
(Gumă, 1993, 208 şi urm.; 1996, 23-18; Vasic, 1996, 15-18).
În cadrul repertoriului au fost cuprinse şi fortificaţiile de refugiu sau aşezările
fortificate aparţinând Hallstattului local ce continuă să fie în uz paralel cu
infiltratrea manifestărilor de tip Basarabi, cu scopul de a surprinde conexiunile
existente între cele două forme de organizare a habitatului.
Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra calităţii şi cantităţii surselor
cu care vom opera, considerăm oportună inventarierea pe scurt a nivelului
cercetărilor. Astfel, dintre cele 77 de puncte cu descoperiri arheologice, situate
la orizontul etapei mijlocii a primei vârste a fierului, 35 de situri au fost investigate prin cercetări arheologice (cu caracter sistematic, de salvare sau sondaje),
în alte 19 situaţii materialele provin din periegheze, iar 21 cazuri, descoperiri
întâmplătoare (vezi tabelul 1). O situaţie aparte o constituie Apoldul de Sus,
Bixadul considerate ~i de noi, conform observaţiei din repertoriul lui Vulpe
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(Vulpe, 1986 ) ca nesigure. La o prima vedere situaţia se prezintă favorabil sub
aspect cantitativ însă dacă se se scot din calcul fortificaţiile, în număr de 11
(aşezări fortificate, fortificaţii de refugiu) ce se datează în etapa mijlocie a primei
vârste a fierului, rămân doar 24 de puncte în care sau întreprins cercetări
sistematice. Cu excepţia fortificaţiilor care s-au bucurat de o atenţie deosebită, în
alte 8 locuri au fost descoperite complexe cu materiale specifice Basarabi. La o
scurtă trecere în revistă vom vedea că dispunem de fapt de o jumătate de bordei
publicat la Aiud - "Cetăţuie" (Ciugudean, 1976, 9), alte trei fiind doar menţionate
(Ciugudean, 1997, 137-138, nr. 2). , La Obreja avem de asemnea o jumătate de
complex, şi o locuinţă, doar menţionată, la Noşlac. Singurele complexe de locuire
valorificate în circuitul ştiinţific sunt cele trei locuinţe ce conţin şi materiale de
tip Basarabi de la Teleac, bordeiul de la Iernut - Sf. Gheorghe, unele materiale
din complexele de la Aiud "Cetăţuie", şi câteva gropi (câte una la Bădeni,
Meşcreac şi Gligoreşti).

Referitor la descoperirile cu caracter funerar, menţionăm că cele de la
Alba-Iulia "Lumea Nouă" şi Iernut "Casa Vlassa" (vezi repertoriu la nr. 3 şi 39)
au fost accidentale, caracterul lor funerar fiind presupus pe baza inventarului
ceramic, fără alte relaţii suplimentare. Prin urmare, la o simplă trecere în revistă
dispunem de 5 locuinţe dezvelite integral (din care patru publicate), trei gropi şi
descoperirile cu caracter funerar sigur de la Chendu.
Nivele de locuire, cu sau fără complexe au fost surprinse în 23 din siturile
cercetate, dar şi aici trebuie să menţionăm că informaţiile referitoare la grosimea
nivelului, consistenţă, etc sunt lacunare, adeseori datele provenind din periegheze.
La acelaşi moment avem descoperirile din orizontul hallstattian local, cu
aşezări fortificate, fortificaţii, însă cu prea puţine aşezări rurale ce s-ar putea
data cu certitudine pe parcursul etapei mijlocii a primei vârste a fierului .
Orientarea interesului arheologiei transilvănene spre această categorie de situri
oferă în aceste condiţii o imagine relativ deformată asupra realităţilor culturale
ale acestui orizont. Astfel pe de o parte avem fortificaţiile locale, ce continuă să
supravieţuiască majoritatea până la începutul sec. VI, iar în zonele de şes ale
principalilor afluienţi ai Mureşului, sunt locuiri de factură Basarabi.
În înţelegerea manifestărilor etapei mijlocii a primei vârste a fierului un rol
major deţin condiţiile particulare de habitat, legate de preferinţe în amplasarea
aşezărilor, a prezenţei în apropiere a cursurile de apă, surselor de sare, condiţii
propice unei economii pastoral-agricole în general.
Dacă până nu de mult cursul Mureşului a fost considerat ca limită nordică
extremă pentru răspândirea manifestărilor de tip Basarabi (Vasiliev, 1983, 52,
n.106; Vasiliev - Aldea - Ciugudean, 1991, 124; Vulpe 1986, 91) iată că
descoperirile de la Bădeni şi Cluj-Napoca, vin să marcheze aria nordică în
difuziunea acestui fenomen. Chiar în condiţiile în care la Cluj (punctul nordic
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extrem) avem de a face cu un singur fragment ce poate fi catalogat ca "import"
sau imitaţie locală, caracterul limitat al săpăturilor ne îndeamnă la păstrarea
unor rezerve privind rezultatele unor cercetări viitoare ce ar putea aduce informaţii
suplimentare. În sudul depresiunii transilvane, Tilişca (cu caracter discutabil)
(Vasiliev, 1996, 138) şi Bixad (nesigură) au constituit până nu de mult singurele
descoperiri din această zonă. Recent însă, au fost introduse în circulaţie
descoperirile de la Braşov şi Sibiu (rep., nr. 13, 40), fapt ce credem noi modifică
imaginea anterioară, de zonă lipsită de acest tip de materiale(Vasiliev, 1996,
138). Spre vest linia Sighişoara - Chendu - Târgu Mureş, constituie aliniamentul
limită al descoperirilor noastre, cu rezerva că la Sighişoara avem un singur fragment ceramic de pe "Dealul Wietenberg" în condiţiile în care aici s-au desfăşurat
cercetări de amploare (pentru aria de răspândire vezi harta 1).
Nu putem totuşi să nu fim de acord cu faptul că zona cea mai intens locuită
de către comunităţile ce s-au infiltrat dinspre vest, a fost, din motive lesne
decelabile, (climat mai blând, axă de trafic, sursă de apă şi hrană, etc) valea
Mureşului. Astfel din totalul de 74 de descoperiri sigure (au fost excluse
descoperirile de la Alba-Iulia "Lumea Nouă", Iernut(a), Apoldu, Bixad, Tilişca,
Cluj, Sighişoara - ultimele trei doar cu câte un fragment ceramic), descoperiri ce
ar putea reflecta prezenţa unor aşezări, (mai mult sau mai puţin viabile), 28
(33,6%) sunt situate în imediata apropiere a văii Mureşului, pe prima sau a doua
terasă a râului. De asemenea, cu excepţia descoperirilor de la Sibiu, Braşov,
Cluj, Apoldu, Bixad, (ultimele două nesigure), restul siturilor se află dispuse pe
afluenţi principali ai Mureşului, (Cerna, Strei, Secaş, Arieş, Târnave), de regulă
în apropierea zonelor de vărsare (vezi hartal). Excepţie fac văile Târnavei Mici
şi Arieşului, (unde locuirile sunt la o oarecare distanţă în amonte).
Evidentă este şi preferinţa pentru terasele din proximitatea albiei râurilor,
33 dintre punctele cu descoperiri se află pe prima sau eventual a doua terasă.
Promontoriile teraselor înalte, au fost şi ele folosite pentru dispunerea aşezărilor
fără a se bucura însă de aceeiaşi apreciere (6 cazuri). De acelaşi interes redus
s-au bucurat zonele înalte, fiind până în prezent identificate doar 5 cazuri la
Teleac, Hunedoara(a),Tilişca, Cugir, Sighişoara (în ultimele trei cazuri definirea
punctului ca aşezare este discutabilă), cu precizarea că Teleacul, respectiv Tilişca
nu trebuie considerate altfel decât comunităţi aparţinând hallsttat-ului local . Ca
opţiuni insolite ne apar situaţiile de la Gligoreşti "La Holoame" şi Aiud "Cetăţuia",
unde depuneri aluvionare au format mici mameloane sau popine cu o înălţime
relativă de circa trei metri faţă de lunca Mureşului. Cel puţin în cazul sitului de la
Gligoreşti, în antichitate pare probabil ca Mureşul şi Arieşul să-şi fi avut confluenţa
în apropiere, după cum o indică amprentele albiilor vizibile încă. Locuirile din
peşterile Cheilor Turzii, în absenţa materialului provenit din cercetări, deocamdată
nepus în circulaţie, trebuie privite cu rezerve. Cu excepţia fortificaţiei de la Teleac,
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unde este certă prezenţa materialelor de tip Basarabi, fapt firesc având în vedere
dispunerea sitului în imediata apropiere a Mureşului, în celelate 1O fortificaţii ce
continuă să funcţioneze şi în acest interval (Bodoc, Bozna, Cernat, Ciceu-Corabia,
Dej, Subcetate, Ţeica Mică, Ţona, Tilişca, Voievodeni) nu au fost înregistrate
până în prezent materiale de tip Basarabi. Singura explicaţie plauzibilă ar putea
fi faptul că acestea se află dispuse în marea lor majoritate mult în afara ariei
intracarpatice a descoperirilor de tip Basarabi. Excepţie face fortificaţia de la
Subcetate, care deşi înconjurată de descoperiri de factură Basarabi contemporane
(sec. VII) nu a oferit materiale de acest orizont cultural.
Toate aşezările cu descoperiri de tip Basarabi din Transilvania identificate
până în prezent sunt deschise, sistemele de fortificare de la Bernadea sau
Hunedoara fiind legate de amenajări anterioare sau ulterioare.
Un aspect ce trebuie luat în discuţie este, în opinia noastră mixajul
elementelor culturii locale de factură gavoidă târzie cu noua ceramică Basarabi,
atât de specific decorată, inconfundabilă chiar pentru cei cu interes restrâns faţă
de această problemă. Astfel, materiale amestecate de factură locală şi Basarabi
au fost descoperite în 8 cazuri în care s-au practicat săpături sistematice.
Din această perspectivă, convieţuirea, mixajul firesc al celor două culturi
apare cât se poate de veridică. De altfel, această idee cu nimic originală a mai
fost susţinută şi de alţi cercetători (Vasiliev - Aldea - Ciugudean, 1991, 125,129).
Pe de altă parte acest mixaj pledează pentru ideea judecării cu rezerve a ceramicii
ca element de definire etnică.
Materialele din siturile transilvane publicate până în prezent au oferit, în
ciuda numărului lor mic, o bază de discuţii privind cronologia etapei mijlocii a
primei vârste a fierului. Pe de o pa1te ceramica de la Tărtăria, alături de cea de la
Teleac a fost inclusă iniţial în orizontul Basarabi timpuriu, pe baza distincţiilor
făcute faţă materialele din aşezarea "clasică" de la Aiud - "Cetăţuia" (Vasiliev Aldea - Ciugudean, 1991, 96, 124). Ulterior, după publicarea sintezei lui M.Gumă
privind prima vârstă a fierului din Banat, V.Vasiliev, revine cu precizarea că
ceramica de la Tărtăria şi materialele din locuinţa 20 de la Teleac s-ar plasa în
faza II, şi respectiv III după M.Gumă (Vasiliev, 1996, 138,140), în cronologia
absolută a doua jumătate a sec. VIII - finalul sec. VII. Nu vom face aici referiri la
cronologiile succesive lansate de A.Vulpe, ele situându-se prin labilitatea lor în
afara scurtului nostru excurs (vezi pentru discuţii Vasiliev, 1993b, 97-98;
Boroffka, 1995, 108, n.39). M.Gumă plasează Tărtăria, Alba-Iulia "Lumea Nouă"
şi Ciunga în categoria descoperirilor din prima fază, datată în prima jumătatea şi
la mijlocul sec. VIII (Gumă, 1993, 233). Datări mai timpurii (sfârşit de sec. VIII,
început de sec. VII) au fost propuse pentru Sibiu (Luca - Boroffka, 1995, 76), şi
Iernut "Râtul Morii" (Gogâltan - Ursuţiu, 1994, 93) în principal pe baza prezenţei
ceramicii de tradiţie locală gavoidă. Pe aceeaşi poziţii se plasează şi H.Ciugudean
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care pe baza descoperirilor de la Sântimbru propune urcarea finalului fortificaţiei
de la Teleac undeva la începutul sec. VII, iar materialele din nivelul III le plasează
în faza dezvoltată a culturii Basarabi, când trebuie situate în general şi penetrările
spre aria intracarpatică (Ciugudean, 1996, 9)
O perspectivă inedită oferă două vârfuri de săgeţi de tip scitic, recent
descoperite (1997), ce provin, unul dintr-o locuinţă din ultimul nivel al locuirii
din etapa mijlocie a fierului de la Bernadea, (L6/1996), iar al doilea, dintr-o
groapă de la Gligore~ti (C3/l 997) din nivelul cu descoperiri de tip Basarabi.
Prima piesă, este turnată cu dulie, spin şi două muchii (Pl. I. I) iar a doua cu trei
muchii, spin, (rupt din antichitat) şi dulie (Pl. 1.2). Prima piesă, de dimensiuni
mai mari, atent prelucrată, din material de mai bună calitate, pare să fie mai
timpurie' . Ambele piese au analogii în zona nord-pontică, unde sunt datate
destul de larg, în sec. VII-VI (Meliukova, 1964, I I, pl. I, G3, pl.6, Al,2, Ll,2,
O 12-13, B 2-3 ). Conform cronologiei propuse pentru săgeţile din aria carpatică
(Vasiliev, 1974, 49) ele se plasează în general în sec. VI şi trebuie corelate cu
infiltrări scitice, raiduri, expediţii de pradă (Vasiliev, 1974, 57). La Teleac dintro locuinţă ce conţine şi ceramică Basarabi datată în a doua jumătate a sec. VII,
provine o săgeată foliformă plasată cronologic în zonele cu descoperiri scitice
arhaice după mijlocul sec. VII şi până la mijlocul sec. VI (Vasiliev -Aldea Ciugudean, 1991, 57, 124,), În acest caz s-a propus o datare în primele decenii
ale sec. VI, prezenţa pieselor fiind legată fie de elementul scitic, fie de o "penetraţie
culturală "(Vasiliev -Aldea - Ciugudean, 1991, 58). O piesă scitică cu aceiaşi
destinaţie ofensivă apare la Ţeica Mică (Horcdt, 1964, 194), unde autorul
cercetărilor nu exclude posibilitatea încetării fortificaţiei la venirea sciţilor.
Prin urmare în complexe cu materiale de tip Basarabi apar piese
caracteristice orizontului scitic, fapt ce implică supravieţuirea manifestărilor
Basarabi până la un orizont cronologic apropiat de finalul sec. VII, pentru ca
piesele să poată fi traficate din zona lor de baştină, sau, de ce nu, undeva la
începutul sec. VI la infiltrarea sciţilor agatârşi (Vasiliev, 1980, 133). Dacă
fortificaţiile hallstattiene din zona intracarpatică îşi încetează existenţa la sosirea
sciţilor (Vasiliev -Aldea - Ciugudean, 1991, 125; Vasiliev, 1995, 154-155) nu
vedem nici un motiv pentru care aşezări cu ceramică de tip Basarabi să-şi fi
încetat existenţa anterior.
Cu privire la fazele evolutive ale culturii Basarabi din Transilvania se
impune în opinia noastră o precizare: dacă primele două faze (Gumă, 1993,
232-233), sunt atestate, cu certitudine cea dezvoltată, credem că faza târzie a
culturii Basarabi implică o dezvoltare particulară, distinctă de cea din zona
originară şi mai mult decât atât cu diferenţe chiar de la o micro-regiune la alta,
·dorim să mulţumim şi pe această cale domnului profesor V. Vasiliev pentru sprijinul amabil acordat în
încadrarea cronologică a celor două vărfuri de săgeţi
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aspectul unitar al fazei evoluate fiind înlocuit de manifestări locale, cu rădăcini
în tradiţiile de factură Gava. Această situaţie se constată la Chendu şi chiar la
Bernadea în ultimul nivel, unde ceramica păstrându-şi nota de factură Basarabi
pierde din calitate, renunţă la decorurile incizate sau imprimate.
Din arealul originar Basarabi presupunem pătrunderi succesive în zona
transilvană, culoarul Mureşului, unde de altfel se masează grosul descoperirilor,
constituind calea de acces ideală. Că undeva în preajma sosirii acestei populaţii
sunt descifrabile manifestări încă de tip Basarabi, stau dovadă complexele de la
Bernadea şi Gligoreşti. Prin urmare, fortificaţiile locale (11 la număr) dispuse
concentric faţă de aria văii Mureşului, fie şi-au pierdut din importanţa militară
fie au avut relaţii paşnice cu purtătorii culturii Basarabi, situaţie constatată de
exemplu la Teleac. Supravieţuirea în paralel a celor două forme de cultură materială înrudite, cel puţin până la venirea sciţilor credem că este foarte probabilă.
Repertoriul propus este organizat pe localităţi, în succesiunea lor alfabetică,
fiind incluse aşezările (deschise sau fortificate), fortificaţiile de refugiu precum
şi descoperirile cu eventual caracter funerar aparţinând etapei mijlocii a primei
vârste a fierului (HaC). Depozitele de bronzuri din epocă, piesele izolate, fără
context stratigrafic clar nu au stat deocamdată în atenţia noastră.
Prin urmare, în cadrul fiecărei localităţi unde s-au descoperit situri
aparţinând orizontului mijlociu al primei vârste a fierului, pentru a înlesni căutarea
informaţiilor particulare am propus următoarea structură:
1) Localitatea, comuna (unde este cazul) şi judeţul.
2) Punctul din care provin descoperirile conform toponimiei locale (uneori locurile
beneficiază de toponimie dublă, fiind menţionată ca atare acolo unde este cazul).
3) Localizarea topografică a punctului, în funcţie de reperele oferite în
bibliografie, completate în câteva cazuri cu verificările noastre personale de teren,
sau cu informaţii primite din partea autorilor cercetării.
4) Localizarea geografică a sitului, a formei de relief pe care a fost dispusă
locuirea, (desigur, acolo unde a fost posibil).
5) Stratigrafia sitului, acolo unde au fost întreprinse cercetări sau unde sau putut face observaţii de natură stratigrafică, iar în cazul unor periegheze
încadrarea culturală sau cronologică a materialelor descoperite.
6) Complexele arheologice sau prezenţa unui nivel precum şi enumerarea
materialelor arheologice descoperite, fără o descriere amănunţită a acestora.
7) Locul de păstrare a materialului arheologic chiar cu numărul de inventar
al pieselor acolo unde bibliografia oferă date.
8) În acest punct am introdus datarea descoperirilor chiar cu riscul de a
părea superfluă având în vedere delimitarea relativ strictă a orizontului, însă
opiniile disticte ale cercetătorilor, precum şi cronologia mai îndelungată atribuită
unor situri implică o asemenea delimitare (B = HaB, C = HaC, D = HaD).
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9) Apartenenţa culturală a materialelor a fost de asemenea folosită ca un
criteriu distinct în repertoriul nostru din acelaşi motiv ca şi în cazul de mai sus
(B = Basarabi, L = fond hallstattian local).
10) Tipul de cercetare (săpătură sistematică, de salvare, periegheză, descoperire
întâmplătoare, sau piese provenind din colecţii). Pentru a avea o imagine clară
asupra caracterului cercetării, al cantităţii şi calităţii informaţiei aflate la dispoziţia
cercetării am considerat că o asemenea delimitare poate fi benefică şi utilă.
11) Aici am introdus tipul sitului din punctul de vedere al caracterului şi
funcţionalităţii sale, desigur, în măsura în care investigaţiile de teren, intervenţiile
arheologice şi informaţiile primite au permis decela.rea acestei informaţii. Acolo
unde informaţiile sunt sumare sau materialul şi condiţiile lui de descoperire nu
ne permit să presupunem cu siguranţă prezenţa unei locuiri sigure am optat pentru
plasarea unui semn de întrebare (?).
12) Bibliografia cu referinţe exclusiv la descoperirile din orizontul nostru
cronologic şi pe problematica ce ne priveşte.
13) Unele observaţii la care ne-a obligat literatura de specialitate, precum
şi ajutorul oferit cu bunăvoinţă de colegii şi profesorii noştri.
Totodată menţionez că am folosit semne de întrebare în câmpurile unde
nu am putut beneficia de informaţiile necesare pentru completarea acestora.
Siturile arheologice unde informaţia pusă în circulaţie nu este de natură să
ofere repere suficiente pentru o încadrare cronologică sigură privind intervalul
de funcţionare al acestora şi mai ales momentul lor final, nu le-am tratat aici,
discuţiile ridicate de o asemenea problematică ar fi extins discursul nostru şi
oricum s-ar fi plasat în afara obiectului lucrării. Nu ne-am propus în acest moment o definire exhaustivă a acestei etape în Transilvania, discuţia asupra
problemelor ridicate de materialul ceramic, credem noi de maximă relevanţă,
constituind constituind obiectul unei cercetări viitoare.
Privind terminologia folosită în redactarea repertoriului dorim să facem
precizarea, că am utilizat termenul de Hallstatt (timpuriu, mijlociu) din două
motive: a) conotaţiile sale (chiar dacă la origine acoperă cu totul alt spaţiu cultural şi cronologic) sunt cunoscute în literatura de specialitate românească, iar
realităţile care sunt definite astfel nu pot fi departajate ulterior fără verificări
asupra materialului adeseori nepublicat şi b) deoarece în spaţiul unui repertoriu
folosirea sintagmei mult mai adecvate în opinia noastră, de prima vârstă a fierului
sau etapa/perioada mijlocie a primei vârste a fierului ar fi încărcat inutil lectura.
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REPERTORIU ASEZĂRILOR ETAPEI MIJLOCII
A PRIMEI VARSTE A FIERULUI DIN TRANSILVANIA
A

'

1.
I. Aiud (a), jud. Alba. 2. "Cetăţuia". 3. la 2 km sud de oraş, în punctul de trecere cu
bacul spre satul Rădeşti. 4. movilă de dimensiuni mari, secţionată de lucrările unei cariere de
pietriş. 5. Coţofeni, Wietenberg, Hallstatt timpuriu şi mijlociu, sec. IV-V. 6. un bordei
Basarabi cercetat în 1972, iar alte trei în 1987, din conţinut: material ceramic, inclusiv vase
întregibile, unelte de os, resturi osteologice. 7. Muz.Aiud. 8. C. 9. B. JO. 1972, săpătură de
salvare. 11. aşezare. 12. Ciugudean, 1976, 9; Ciugudean, I 978, 49, 51; Vulpe 1986, 51, nr.
la; Moga - Ciugudean, 1995, 20-21, nr.3; Ciugudean, 1997, 137-138, nr.2.

2.
1. Aiud (b),jud. Alba. 2. "Pepiniera I.AS." sau "Tinod", prezent în bibliografie sub
ambele denumiri. 3. în drepta şoselei Aiud-Alba, în apropierea locului numit "Herja", la circa
2 km vest de oraş. 4. terasă. 5. materiale Wietenberg, Hallstatt timpuriu şi mijlociu. 6.
ceramică. 7. o parte din material în colecţia M.l. Aiud, nr.inv.5553-5700. 8. C. 9. L, B. IO.
1949-1950 descp. întâmplătoare. 11. aşezare. I 2. Istoria, 1960, 152; Preda, 1994, 50, nr. I ;
Ciugudean 1976, 11-12; Ciugudean 1978, 44; Vulpe 1986, 51, nr. l b; Moga - Ciugudean,
1995, 22, nr.8.a; Ciugudean, 1997, 137, nr. I. 13. din bibliografie reies două puncte cu
descoperiri aparţinând Hallstattului mijlociu, respectiv, "Pepinierea I.AS." şi "Tinod''. După
opinia noastră punctul "Tinod" şi "Pepiniera I.AS" confonn localizării autorului sunt unul şi
acelaşi cu atât mai mult cu cât în Repertoriul Alba apare menţionat doar punctul 'Tinod".
3.
I. Alba-Iulia, jud. Alba. 2. "Lumea Nouă". 3. în imediata apropiere a staţiunii
neolitice. 4. terasă. 5. ? 6. patru ceşti, vas bitronconic ,. vas-borcan, vas pântecos,. 7. M.t.:.
Alba,nr.inv.P4461,P.4664, P.4663, P.4659, P.4660, P.4658. 8. C. 9. B. IO. descp. întâmplătoare
1962. 11. mormânt ? I 2. Popa - Berciu, 1964, I 00; Vulpe, 1965, 132, nr. 54; Ciugudean 1976,
13-14; Vulpe 1986, 51, nr.2; Moga - Ciugudean, 1995, 29, nr. I; Ciugudean, 1997, 138, nr.3.
4.
1. Apoldu de Sus, corn. Miercurea Sibiului, jud. Sibiu. 2. ? 3. ? 4. ? 5. ? 6. ceramică.
7. ? 8. C. 9. B. JO.? 11.? 12. lstoria, 1960, 152; Vulpe, 1965, 132, nr. 53; Vulpe, 1986, 51,
nr.4, informaţie de la M.Rusu; Ciugudean, 1997, 138, nr.3 13. nesigur.
5.
I. Ardeu, corn. Balşa,jud. Hunedoara. 2. "Cetăţuie". 3. la poalele carierei, a sud de
localitate. 4. terasă. 5. ? 6. ceramică, picior de statuetă antropomorfă. 7. Muz. Deva. 8. C. 9.
B. JO. periegheză. 11. aşezare? 12. informaţie amabilă I.Andriţoiu.
6.
I. Balornir, corn. Sântămărie-Orlea,jud. Hunedoara. 2. "După Sat". 3. la est de sat.
4. prima terasă a Mureşului. 5. materiale Coţofeni, Wietenberg, Noua, Hallstatt mijlociu,
roman, post roman. 6. ceramică. 7. ? 8. C. 9. B. 10. periegheză. I I. aşezare? 12. informaţie
amabilă C.Popa.
7.
I. Bădeni, corn Moldoveneşti, jud. Cluj. 2. "Movilă". 3. în partea de est a satului,
lângă movila ce se înalţă deasupra terenului din jur. 4. terasă. 5. nivele de epocă neolitică,
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bronzului (Otomani, Wietenberg), Hallstatt mijlociu. 6. nivel Basarabi cu cenuşă, chirpic
frag ceramice, precum şi o groapă. 7. MT. 8. C. 9. B. 10. săpături sistematice. 11. aşezare. 12.
Lazarovici - Milea, 1976, 7, 14; Vulpe 1986, 51, nr.7; Ciugudean, 1997, 138, nr. 5
8.
l. Bărăbanţ, rnun. Alba-Iulia, jud. Alba 2. "Coasta lui ljac". 3. la circa l km, vest de
localitatea Bărăbanţ, în apropierea centralei electrice a oraşului Alba-Iulia 4. terasă întinsă. 5.
ceramică neolitică, din epoca bronzului timpuriu, mijlociu, prima epocă a fierului (GorneaKalakaca, Basarabi), ev mediu timpuriu 6. ceramică. 7. Univ. "l Dec." 8. C. 9. B 10. periegheze
G.Rustoiu 1998-1999 11. aşezare 12. informaţie amabilă G. Rustoiu; material aflat sub tipar.
9.
1. Berghin,jud. Alba. 2. "Lăscău". 3. hotarul nord-vestic al satului. 4. ? 5. materiale
Petreşti, Coţofeni, necropolă(?) şi aşezare din Hallstattul mijlociu, ceramică romană. 6. oase
calcinate, ceramică. 7. ? 8. C. 9. B. 10. periegheză 1977. 11. necropolă(?) şi aşezare. 12.
Moga- Ciugudean, 1995, 55, nr. 5; Ciugudean, 1997, 138, nr. 6 13. aserţiunea potrivit căreia
ar fi vorba de o necropolă pare hazardată în condiţiile absenţei unor cercetări sistematice. Mai
probilă pare ideea unei aşezări al cărei nivel se află în suprafaţa arată, locuirile de tip Basarabi
fiind caracterizate în general printr-un strat de culoare neagră-cenuşie, prăfos ca şi consistenţă,
realitate ce favorizează confuzii de genul celei mai de sus.
JO.

I. Bernadea, corn. Bahnea,jud. Mureş. 2. "Dâmbău". 3. la circa I 00 metri sud-vest
de casa de gaz a localităţii, în imediata apropiere a liniei ferate Blaj-Pra.id, pe malul stâng al
Târnavei Mici. 4. promontoriu al primei terase a Târnavei Mici. 5. nivele neolitic, bronz
(timpuriu, Wietenberg), Halstatt mijlociu, dacic, roman. 6. două faze succesive de locuire
aparţinând nivelului de HaC cu mai multe complexe (6 locuinţe, gropi rituale şi menajere),
din nivel o săgeată de os iar dintr-o locuinţă din ultima fază un vârf de săgeată din bronz de
tip scitic. 7. MNIT, Muz. Târnăveni, MJM şi Dep. Inst. de Arh. Cluj. 8. C. 9. B. 1O. sistematică
1967, 1969, 1970, 1971, 1995-1997. 11. aşezare. 12. Popescu, 1970b, 494, nr. 15; Glodariu,
1983, 55-56, nr.2; Vulpe, 1986, 54, nr.15; Paul, 1992, 137, nr.6; Preda, 1994, 176;.
11.
1. Bixad, corn. Malnaş,jud. Covasna. 2.? 3.? 4.? 5.? 6. ceramică. 7.? 8. C. 9. B. 10.
periegheză. 11. ? 12. Vulpe, 1986, 52, nr.18a, informaţie de Ia Gh. Lazarovici; Ciugudean,
1997, 139, nr. 8. 13. nesigur.
12.
l. Bodoc, jud. Covasna. 2. "Vârful cu comoară". 3. la est de sat. 4. deal. 5. ? 6.
fortificaţie cu val şi şanţ, ceramică. 7. ? 8. C. 9. L. 1O. săpături sistematice 1950. 11. aşezare
fortificată. 12. Horedt, 1951, 302, 303; Horedt -Berciu - Popa, 1962, 355; Horedt, 1961, 180,
nr. 1; Berciu - Popa, 1965, 74; Horedt, 1970, 221, nr. 3.
13.
1. Bozna, corn. Agrij,jud. Sălaj. 2. dealul "Vraniţa Boznei". 3. la circa 1,5 km vest
de sat. 4. deal. 5. nivel hallstattian. 6. fortificaţie cu şanţ şi val (cu mai multe faze de
refacere); locuinţe cu nivel de locuire aferent. 7. MNIT. 8. mijlocul fazei HaB3, HaC şi
probabil la începutul fazei D. 9. L. IO. sistematice 1984 şi 1988. 11. aşezare fortificată. 12.
Rusu, 1963, 190; Ma.crea, 1969, 230; Horedt, 1970, 216, 221, nr. 4; Vasiliev, 1993a, 43-68;
Vasiliev, 1995, 61-70.
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14.
I. Braşov, jud. Braşov. 2. pe teritoriul oraşului. 3.? 4.? 5.? 6. ceramică. 7. Muz.
Braşov. 8. C. 9. B. I O. descp. întâmplătoare. 11.? 12. Costea, 1995, 74, nr.8.

15.
I. Cernatul de Sus, jud. Covasna. 2. "Vârf Ascuţit". 3. la nord de sat. 4. deal. 5. nivel
hallstattian şi dacic. 6. val, locuinţe din nivel, topor plat cu aripioare. 7. ? 8. HaB-C. 9. L. IO.
săpături 1961, 1963. 11. fortificaţie. 12. Szekely, 1966a, 17-28; Szekely, 1966b, 209-219;
Horedt, 1970, 221, nr. 6; Laszlo, 1975, 20, nr.6; Vasiliev, 1983, 49-50, 54.
16.
1. Celea, corn. Gaida de Jos, jud. Alba 2.? 3.? 4.? 5.? 6. ceramică. 7.? 8. C 9. B
I O. colecţie 11. ? 12. Vulpe, 1986, 55, nr. 36
17.
I. Cheile Turzii(a),jud. Cluj.2. "Fi1idaLată". 3. pe malul drept al Hăşdatelor. 4. terasă
5. materiale Coţofeni şi HaC. 6. ceramică. 7. MNIT. 8. C. 9. B? 10. 1966-1972 cercetări
sistematice. 11. aşezare? 12. Rep.Cluj, 1992, 103, nr. 7; Ciugudean, 1997, 139, nr.IO.
18.
1. Cheile Turzii(b), jud. Cluj. 2. Peştera Ungurească ("Caprelor"). 3. pe malul drept
al Hăşdatelor. 4. în peşteră. 5. materiale din musterian, neolitic, Coţofeni, Wietenberg, HaC,
roman şi sec. XI-XII. 6. ceramică şi o săgeată de tip scitic cu trei aripioare. 7. MNIT. 8. C. 9.
B? 10. ? 11. ? 12. Rep.Cluj, 1992, 103, nr. 9; Ciugudean, 1997, 139, nr.IO.
19.
1. Cheile Turzii(c),jud. Cluj. 2. Peştera "Romboidală". 3. pe malul drept al pârâului
Hăşdate. 4. în peştera. 5. materiale neolitice, Coţofeni, Wietenberg, HaC, romane. 6. ceramică. 7. MNIT. 8. C. 9. ? 10. ? 11. ? 12. Rep.Cluj, 1992, I 03, nr. 11. 13. descoperirile din
Cheile Turzii au fost preluate conform repertoriului judeţului Cluj, deşi este posibil să avem
de a face cu o singură aşezare <le orizont HaC dispusă atât pe terase cât şi în peşteri.
20.
l. Chendu, corn. Bălăuşeri, jud. Mureş. 2. "Podei". 3. în cemrul localităţii. în
dreapta şoselei Tg.Mureş-Sighişoara, vis-a-vis de şcoala generală, în spatele intravilanelor.
4. terasă. 5. în strat material de epoca bronzului (Wietenberg, Noua), dar majoritatea ceramicii
aparţine Halstatt-ului. 6. morminte de incineraţie şi nivel de locuire 7. MJM. 8. HaC-D
(sfârşitul sec. VII şi mijlocul sec. VI). 9. componentă Basarabi, grefată pe fondul Hallstattului local evoluat. I O. 1961, descoperiri întâmplătoare, cercetări sistematice 1962, 19791981 11. necropolă şi aşezare. 12. Lazăr, 1995, 75-76,pct.Xll.3; Crişan, 1965, 134-135, nr.1;
Crişan, 1969, 27, 258, nr.67; Popescu, 1967, 334, nr.I; Vasiliev, 1976, 81, nota 100; Vasiliev,
1979, 46, nota 11; Vasiliev, 1980, p.20, 59; Vasiliev 1991, 3; Chirilă - Gudea - Lazăr- Zrinyi,
1980, 15, nr.7; Lazăr 1980, 758, 759; Lazăr, 1982, 42, 47; Lazăr, 1987, 88, 89; Vulpe, 1986,
55, nr.36a; Vasiliev- Zrinyi, 1987a, 91-116; Vasiliev - Zrinyi 1987b, 153; Georgescu 1987,
116-117; Lazăr, 1995, 75-76, nr. XII.38; Ciugudean, 1997. 139, nr. 11
21.
I. Cicău, corn. Mirăslău, jud. Alba. 2. "Sălişte". 3. limitat Ia est, respectiv vest de
apele pârâurilor "Vale şi "De după coastă", Ia extremitatea nord-vestică a satului. 4.
promontoriu. 5. din epoca bronzului (Wietenberg, Coţofeni, Otomani), materiale hallstatiene
(HaB, HaC, HaD), material roman, mormânt avar. 6. ceramică, Gava şi Basarabi. 7. M.I.Aiud.
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8. B, C, D. 9. L, B,? 10. săpături sistematice. I l. aşezare. 12. Ciugudean 1976, 14; Winkler
-Takacs - Păiuş, 1979, 465-479; Winkler -Takacs 1980, 36-37, 46-47; Popescu 1970a, 437,
nr. 43; Popescu 1970b, 498, nr. 43; Stoica 1975, 280-281, nr. 50; Vulpe 1986, 56, nr. 37;
Moga -Ciugudean, 1995, 75-76, nr.2; Ciugudean, 1997, 139-140, nr.12.
22.
1. Ciceu-Corabia, corn. Petru Rareş, jud. Bistriţa-Năsăud. 2. dealul "Măgura". 3.
situat la l km. est-nord-est de localitate. 4. deal. 5. nivel hallstattian. 6. depozit de
bronzuri(l 968); fortificaţie cu val cu două faze de amenajare; locuinţe, ceramică o. brăţară
fragmentară şi alte două obiecte de bronz neidentificabile. 7. MNIT? 8. HaB3-HaC, probabil
debutul fazei D. 9. L. JO. descp. întâmplătoare (1968) periegheză şi cercetări sistematice
1976-1977. 11. aşezare fortificată. 12. Kadar, 1900, 441; Marţian, 1921, 23-24; Horedt, 1970,
216, 221, nr. 7; Ferenczi, 1971, 77-80; Stoia, 1977, 360, nr. 28; Stoia, 1978, 351, nr. 28;
Marinescu, 1979, 51-57; Vasiliev, 1989, 56-59; Vasiliev - Gaiu, 1980, 31-63; Vasiliev, 1991,
4-6; Vasiliev -Aldea - Ciugudean, 1991, JO, 19 şi urm.; Vasiliev, 1995, 89-105.
23.
l. Ciugud, oraş Alba-Iulia, jud. Alba. 2. "Grueţ". 3. la confluenţa Ampoiului cu
Mureşul, mai sus de "Brudină", pe malul stâng 4. prima terasă a Mureşului. 5. materiale
hallstattiene timpurii şi mijlocii, Latene, roman, post roman, prefeudal. 6. frag. ceramice. 7. ? 8.
C. 9. B. IO. periegheză. 11. aşezare. 12. Berciu, 1957, 350-351; Ciugudean, 1997, 140, nr. 13.
24.
1. Ciumbrud, oraş Aiud, jud. Alba. 2. Liceul agricol. 3. vatra localităţii. 4. pe prima
terasă a Mureşului. 5. nivel neolitic, Hallstatt mijlociu, dacic clasic, roman, prefeudal, feudal.
6. ceramică. 7. Univ."I Dec.". 8. C. 9. B. 10. sondaj. 11. aşezare. I 2. Badea - Căstăian - Coza
- Gligor - Istrate - Petriş, 1996, 3 I, 42, 44;.
25.
I. Ciunga,oraşOcnaMureş,jud.Alba.2. "Grui". 3. ? 4. ? 5. ? 6. ceramică. 7. M.U.Alba
nr.inv. 6286, 6291. 8. C. 9. B. JO. descoperiri întâmplătoare şi cercetări sistematice în 1984-1986
11. aşezare ? 12. Ciugudean 1976, I 4; Ciugudean, 1994, 70-71 ; Vulpe I 986. 56, nr.41 ; Moga Ciugudean, 1995. 195, nr. I; Ciugudean, 1997, 149, nr. 57 (figurează la Uioara de Jos)
26.
l. Cluj-Napoca, jud. Cluj. 2. str.Matei Corvin, nr. 4. 3. în centrul oraşului. 4. prima
·terasă a Someşului. 5. medieval, roman, epoca fierului, neolitic. 6. ceramică. 7. MNIT. 8. C.
9. B, LI O. săpătură de salvare. 11. aşezare? 12. informaţie amabilă şi material de la A.A.Rusu.
27.
I. Cuci, jud. Mureş. 2.? 3. în centrul localităţii pe terasa din jurul primăriei. 4. prima
terasă a Mureşului 5. materiale Coţofeni şi halstattiene mijlocii 6. ceramică. 7. Muzeul
Şcolii din Cuci. 8. C. 9. B. 10. periegheză 1996. 11. aşezare? 12. Lazăr, 1995, 111. 13. după
periegheza din vara anului 1996, am recoltat de pe prima terasă a Mureşului pe care se află
plasată curia seniorială din localitate fragmente ceramice specifice Basarabi.
28.
1. Cugir, jud. Alba. 2. "Dealul Cetăţii''. 3. la vest de oraş, pe partea de nord a dealului,
la circa 70 metri de platoul superior. 4. deal. 5. Wietenberg, dacic. 6. frag.ceramic. 7. ? 8. C.
9. B. JO. periegheză C. Popa, 1997 11. aşezare? 12. informaţie amabilă C.Popa.
29.
1. Cut,comCîlnic,jud.Alba.2. ''FaţaDârgăului". 3. ?4. ? 5. ?6. ceramică. 7. M.I.Sebeş.
8. C.9. B. JO.descope1ireîntâmplătoare. II.aşezare? 12.Ciugudean, 1997, 140,nr.15.
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30.
1. Daia Română, jud. Alba. 2. "Podul Dăii". 3. ? 4. ?. 5. ? 6. ceramică. 7. M.I.Sebeş.
8. C. 9. B. 10. periegheză. 11. aşezare? 12. Ciugudean, 1997, 140, nr. 16.
31.
l. Dătăşeni, corn. Cuci, jud. Mureş. 2. "Rîpa Dateşult1i;'. 3. la poalele înălţimii
situate la vest de sat, în dreapta şoselei Tg.Mureş-Cluj, înainte de podul peste Mureş. 4. prima
terasă a Mureşului. 5. ? 6. frag. ceramice. 7. Muzeul Şcolii Cuci. 8. HaB, HaC. 9. B. 10.
descp. întâmplătoare. 11. aşezare? 12. Lazăr, 1995, 113; Berciu, 1946, 2, nr.2d; Lazăr, 1984,
179, nr.3. 13. în anul 1996, am recoltat din punctul menţionat exclusiv ceramică canelată
aparţinând orizontului local.
32.
l. Dej, jud. Cluj. 2. ';Dealul Florilor" sau "Dealul Rozelor". 3. la nord-est de oraş. 4.
deal. 5. un singur nivel de locuire hallstattian. 6. locuinţe, gropi cu inventar ceramic. 7.
MNIT? 8. mijlocul HaB2-HaC. 9. L. 10. sistematică între 1989-1991. 11. fortificaţie de
refugiu. 12. Marţian, 1903, 285; Horedt, 1964a, 8; Horedt, 1970, 216, 222, nr.9; Vasiliev,
1989, 57; Vasiliev, 1995, 11-20.
33.
1. Doştat,jud.Alba.2. "CoastaRinghelului".3. ?4. ?5. ?6. ceramică. 7. M.I.Sebeş.
8. C.9. B.10.descoperireîntâmplătoare.11.? 12.Ciugudean, 1997, 141,nr.18.
34.
I. Dumbrava (fostă Limba), corn. t;"nirea,jud. Alba.2. "Vărar". 3. pe malul stâng al
Mureşului,la capătul de vest al satului, dincolo de drumul ce duce la Oarda. in zona periferică
a sitului neolitic. 4. terasă. 5. materiale neolitice, hallstattiene. 6. ceramică. 7. Muz. Alba. 8.
C. 9. B. 10. periegheză. 11. aşezare? 12. Ciugudcan, 1976, 14; Ciugudean, 1978, 53; Berciu
- Berciu 1950, 18-20; Vulpe 1986, 56, nr.60; Moga - Ciugudean, 1995, 92-93, nr. I; Ciugudean,
1997, 141, nr. 19
35.
I. Foit, corn. Rapoltu Mare, jud. Hunedoara. 2. "Sub vii". 3. la est de sat, pe malul
drept al Mureşului. 4. prima terasă a râului Mureş. 5. materiale Wietenberg, Gava, Basarabi,
de epocă romană, prefeudală. 6. ceramică. 7. Muz. Deva. 8. C. 9. B. 10. descoperire.
întâmplătoare, periegheză 1978. 11. aşezare. 12. Andriţoiu, 1979, 23; Vulpe, 1986, 57, nr.65;
Ciugudean, 1997, 141, nr.20
36.
1. Gligoreşti, corn. Luncani, jud. Cluj. 2. "La Holoame". 3. între calea ferată
Războieni-Tg.Mureş şi râul Arieş, la circa 300 metri în spatele haltei CFR Gligoreşti.
4. popină. 5. nivel neolitic, Coţofeni, bronz timpuriu şi târziu, hallstattian timpuriu, mijlociu,
Latene timpuriu, roman. 6. ceramică iar dintr-o groapă menajeră un vârf de săgeată scitic cu
spin şi trei muchii (inedit. săpături 1997). 7. Univ. "l Dec." Alba Iulia. 8. C. 9. B. IO. săpături
sistematice 1990, 1994-1997. 11. aşezare. 12. Vlassa, 1965, 31-32; Florea - Gogâltan 1994.
10, 35; Ciugudean, 1997, 141-142, nr. 22
37.
I. Hunedoara, jud. Hunedoara. 2. "Dealul Sînpetru" 3. pe dealul "Sânpetru". 4. pe
platoul dealului, unde se află o fortificaţie de tip bot de deal barat. 5. materiale de epoca
bronzului, Basarabi, dacice, prefeudale. 6. ceramică. 7. Colecţia Castelului Corvineştilor
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Hunedoara. 8. C. 9. B. JO. sondaj arheologic. 11. aşezare. 12. Vulpe, 1965, 132; Andriţoiu,
1979, 24; Vulpe 1986, 58, nr.80; Ciugudean, 1997, 142, nr.23.
38.
1. Hunedoara, jud. Hunedoara. 2. "Grădina castelului", "Cimitirul refonnat", sau
biserica Sf.Nicolae (este vorba despre aceiaşi terasă, doar că parte din aceasta este rezervată
pentru cimitir bisericii reformate). 3. în spatele castelului Corvineştilor, la circa 100 m de
podul de peste şanţul castelului. 4. terasa înaltă a Cernei, pe panta dealului Sânpetru. 5.
stratigrafia are doi metri: materiale Starcevo-Criş, Turdaş, Coţofeni, Halstatt local şi Basarabi,
dacic, roman, prefeudal, şi feudal. 6. ceramică şi metal, trei gropi de provizii o podină,
descoperire care poate indica două faze de locuire în cadrul aceluiaşi orizont 7. Colecţia
Castelului Corvineştilor, M.Deva. 8. C. 9. B. 1O. săpături sistematice. 11. aşezare. 12. Mariş,
1992, 51-55; Ciugudean, 1997, 142, nr.24. 13. adeseori în literatura de specialitate se produc
încurcătmi prin utilizarea unor toponime diferite pentru aceleaşi aşezări
39.
1. Iernut(a), jud. Mureş. 2. "Casa Vlassa". 3. centrul oraşului, probabil în curtea
casei familiale? 4. lunca Mureşului. 5. ? 6. un depozit(?) de 8 vase ceramice. 7. ? 8. C. 9. B.
10. descoperire întâmplătoare. 11. mormânt ? 12. Preda. 1996, 249; Lazăr, 1995, 154;
Ciugudean 1976, 14; Vulpe 1974, 4; Vulpe 1986, 58, nr. 83a.
40.
1. Iernut (b), cătunul Sf. Gheorghe, jud. Mureş. 2. "Râtul Morii" sau "După Coşuri".
3. pe malul drept al Mureşului, Ia circa I km. sud-vest de ultimele case ale cătunului Sf.
Gheorghe, în drepta drumului ce duce spre sat, unde actualinente se construieşte un pod peste
râu. 4. pe prima terasă a râului Mureş. 5. nivel Coţofeni, bronz târziu, şi Basarabi. 6. un
bordei de formă circulară, din conţinutul căruia: material ceramic. 7. Dep. Inst. Arh. Cluj. 8.
C, faza timpurie (final de sec. VIII, început de VII). 9. B, L. 10. sondaj. 11. aşezare deschisă.
12. Vlassa, 1965, 26; Vulpe 1986, 56, nr.38; Gogâltan - Ursuţiu, 1994, 81-96. 13. Vulpe
plasează situl de la Sf. Gheorghe în hotarul localităţii Cipău, după informaţia lui N.Vlassa.
41.

corn. Rădeşti, jud. Alba. 2. "In ţănnure, la pădure". 3. pe malul stâng al
în faţa satului. 4. pe terasa râului Mureş. 5. materiale din Hallstattul timpuriu şi
mijlociu, dacice, sec. IV-V, IX-X, XIV-XVI. 6. groapă cu material ceramic databil în HaC, "care
prezintă similititudini cu ceramica de tip Basarabi". 7. ? 8. C. 9. L, B? l O. periegheză. 11. aşezare
? 12. Ciugudean, 1979, 71; Vulpe, 1986, 60, nr.114; Moga - Ciugudean, 1995. 125, nr. 3.
42.
I. Miercurea Sibiului, jud. Sibiu. 2. "La Gară". 3. ? 4. ? 5. ? 6. ceramică. 7.
M.l.Sebeş. 8. c. 9. B. 10. descoperiri întâmplătoare. 11.? 12. Ciugudean, 1997, 143, nr. 29.
43.
I. Mirăslău, jud. Alba. 2. "La monument". 3. pe malul stâng al pârâului ce străbate
localitatea, în apropierea monumentului dedicat celor căzuţi în al doilea război mondial. 4. ?
5. nivel aparţinând hallstattului mijlociu. 6. câteva gropi şi material ceramic. 7. M.U.Alba.
8. C. 9. B. 10. periegheze. 11. aşezare. 12. Ciugudean, 1997, 143, nr. 31. 13. H.C menţionează
absenţa din repertoriul judeţului a datelor legate de Basarabi.
44.
1. Noşlac,jud. Alba. 2. "Livada" sau "Pe Ţes". 3. la marginea de vest a comunei. 4.
prima terasă a Mureşului. 5. nivel Petreşti, necropolă Coţofeni, Hallstatt timpuriu şi mijlociu,
dacic, sec. IV-V, necropolă sec. VII, locuire de VIII-IX,. 6. un bordei. 7. ? 8. C. 9. B. 10.
I.

Meşcreac,

Mureşului,
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sistematice 1960-1963. 11. aşezare. 12. Popescu, 1961a, 569, nr. 21; Popescu, 196Ib, 136,
nr. 22; Moga -Ciugudean, 1995, 129, nr.I; Ciugudean, 1997, 143, 30
45.
I. Oarda de Jos (a), rnun. Alba-Iulia, jud. Alba. 2. "Deasupra Duplihanului" 3. la
circa I km sud de Oarda de Jos, pe malul drept al Sebeşului 4. promontoriu de terasă 5.
ceramică neolitică, Coţofeni, bronz timpuriu, final, hallstatt mijlociu, şi din evul mediu
timpuriu. 6. ceramică cu decor specific Basarabi 7. Univ. "I Dec." 8. C 9. B IO. periegheze
G. Rustoiu, 1999 11. aşezare? 12. informaţie amabilă G. Rustoiu; material aflat sub tipar
46.
I. Oarda de Jos, rnun. Alba-Iulia, jud. Alba. 2. "Deasupra Bulzei". 3. la circa 0,5 km
de celălalt punct de la Oarda, în aval pe Sebeş, tot pe malul drept. 4. terasă. 5. materiale din
bronzul timpuriu şi final, Basarabi şi din evul mediu timpuriu. 6. ceramică Basarabi 7. Univ.
"I Dec." 8. C 9. B 10. periegheze G.Rustoiu, 1999 11. aşezare 12. informaţie amabilă G.
Rustoiu, material în curs de publicare
47.
I. Obreja, corn. Mihalţ, jud. Alba. 2. "Tăul lui Filip" sau "Cânepi". 3. la capătul de
SE al satului, spre Secaş, pe partea stângă a Târnavei. 4. a doua terasă a Târnavei. 5. nivel
Petreşti, nivel Wietenberg, materiale Noua, Hallstatt timpuriu şi HaC, roman, sec. Vlll-IX. 6.
parte din groapa unui bordei, cu o. adâncime de 1,40 metri, din umplutură, un frag. ceramic
decorat cu o. "cruce de Malta". 7. ? 8. C. 9. B. IO. săpături sistematice 1961-1973. 11.
aşezare. 12. Soroceanu 1973, 498; Ciugudean, 1976, 15; Vulpe 1986, 61, nr.128; Moga Ciugudean, 1995, 132-133, nr.I; Ciugudean, 1997, 143-144, nr. 32
48.
I. Pianu de Jos (a), corn Pianu, jud. Alba. 2. "Cleje". 3. ? 4. pe a doua terasă a văii
Pianului. 5. bronz timpuriu, mijlociu, şi Hasllstatt mijlociu. 6. ceramică, din care o. cea5că. 7.
M.U.Alba. 8. C. 9. B. IO. 1996, săpături sistematice. 11. aşezare. 12. Ciugudean, 1997, 144, nr. 34.
49.
1. Pianul de Jos (b), corn. Pianu, jud. Alba. 2. "Câmpu de mijloc". 3. între localităţile
Pianul de Jos şi Sibişeni, pe malul stâng al râului Pianu, pe o suprafaţă de câteva hectare. 4. pe
prima terasă a râului Pianu. 5. Materiale din epoca bronzului (Wietenberg, Noua), şi din
Hallstattul mijlociu. 6. ceramică. 7. Muz. Sibiu. 8. C. 9. B. IO. periegheză. 11. aşezare? 12.
Ciugudean, 1976, 15; Berciu, 1974, 677; Vulpe 1986, 61, nr. 144; Ciugudean - Florea, 1995.
65; Moga - Ciugudean, 1995, 144, nr. 4; Ciugudean, 1997, 144, nr. 33

50.
I. Rapoltu Mare, jud. Hunedoara. 2. "Sedi" (sau "Seghi" după cum apare în Rep.
HD). 3. la est de Măgura Uroiului, la circa 700 m vest de localitate. 4. prima terasă a
Mureşului. 5. ceramică Wietenberg, bronz târziu şi hallstatt mijlociu. 6. ceramică. 7. '.' 8. C.
9. B. JO. periegheză. 11. aşezare. 12. Basa, 1968, 31, nota2; Istoria, 1960, 152; Vulpe, 1965,
132, nr. 55; Rusu 1966, 34, nr. 18; Basa 1968, 31, nr.2, unde se citează ca informaţie de la
M.Rusu; Vulpe 1986, 63, nr. 152; Ciugudean, 1997, 144, nr. 36. 13. informaţii suplimentare
oferite de I.Andriţoiu.
51.
I. Rădeşti,jud. Alba. 2. "Csiralya". 3. ? 4. ? 5. ? 6. ceramică. 7. M.I. Aiud, nr.inv.
2087, 2088, 2090, 2094, 2106, 2109, 2113. 8. C. 9. B. 10. descoperiri "lntâmplătoare. 11.
aşezare? 12. Ciugudean, 1976, 15; Vulpe, 1965, 132, pct.57; Vulpe 1986, 63, nr. 155; Moga
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Consideraţii

privind etapa mijlocie a primei vârste a fierului în Transilvania 2 3 5

- Ciugudean, 1995, 150, nr. 2; Ciugudean, 1997, 144-145, nr. 36 13. Ciugudean
că piesa cu nr.inv. 2088, apare la Vulpe cu loc de descoperire Aiud.

menţionează

52.
I. Răhău,oraş Sebeş, jud. Alba. 2. "Dealul Şipotelor"("LaŞipote"). 3. Ia circa 1,5 km
N de sat, între şoseaua Sibiu-Sebeş şi calea ferată Şibot-Vinţ. 4. terasă. 5. între 0,30-0,50m
adâncime, nivel de culoare cenuşie deschisă. 6. ceramică. 7. Muz.Sibiu. 8. C. 9. B. I O. săpături
sistematice. 11. aşezare. 12. Popescu, 1961a, 569, nr. 23; Popescu, 196lb, 136, nr. 22; Vulpe,
1965, 132, nr.50; Ciugudean 1976, 15; Horedt 1967, 13; Vulpe 1986, 63-64 nr.156; Paul, 1992,
143, nr. 38; Moga - Ciugudean, 1995, 151, nr. 3; Ciugudean, 1997, 145, nr. 37

53.
(a), jud. Alba. 2. "Podul Pripocului". 3. la est de oraş, pe malul stâng al
Pripocului". 4. terasă a Secaşului. 5. nivele din epocă neolitcă (Turdaş,
Bodrogkersztur, Petreşti). bronzului (Wietenberg, Noua), Hallstatt mijlociu, dacic, daco-romană (sec. II-IV) 6. ceramică. 7. Muz. Sebeş. 8. C. 9. B. 10. săpături sistematice în anii 1960,
1966, 1967. 11. aşezare. 12. Popescu, 1961a, 568, nr. 17; Popescu, 1961b, 135, nr. 16; Vulpe,
1965, 132, nr.52; Ciugudean 1976, 15; Horedt- Berciu - Popa - Paul - Raica, 1967, 23; Vulpe
1986, 64, nr.165; Moga - Ciugudean, 1995, 167, nr. 4; Ciugudean, 1997, 1445, nr. 39
54.
I. Sebeş (b), jud. Alba. 2. "Podul Lancrămului". 3. la circa 200rn de podul peste
Sebeş, pe dreapta şoselei Alba-Sebeş şi pe malul stâng al râului. 4. pe prima terasă a râului. 5.
prefeudal, dacic clasic, celtic şi local. 6. ceramică. 7. M.Sebeş. 8. C. 9. B. 10. descp.
întâmplătoare. 11. aşezare? 12. inedit. 13. un singur fragment tipic.
55.
1. Sibiu (a), jud. Sibiu. 2. Palatul primăriei. 3. centrul oraşului vechi. 4. marginea
terasei pe care a fost construit Sibiul medieval. 5. materiale Petreşti, Coţofeni, Wietenberg,
Hallstatt ("Gava, Basarabi?"), dacic. 6. ceramică. 7. ? 8. B final, prin asociere cu celalte
materiale. 9. B, L. 1O. săpătură de salvare. 11. aşezare. 12. Luca, Boroffka, 1995, 76. 13. autorii
datează fragmentul într-o fază timpurie a culturii Basarabi, la momentul penetrării acestei culturi
în Transilvania când, în opinia lor, aceste materiale apar asociate cu elemente Gava finale.
56.
I. Sibiu (b),jud. Sibiu. 2. cartierul "Ştrand". 3. ? 4. ? 5. ? 6. ceramică, dintre care
vase întregi. 7. M.Bruckenthal. 8. C. 9. B. JO. descoperire întâmplătoare. 11. aşezare. 12.
Ciugudean, 1977, 145-146, nr.41.
57.
I. Sighişoara, jud. Mureş. 2. "Dealul Wietenberg" (sau "Dealul Turcului"). 3. la
ieşirea din Sighişoara la circa 0.5 km. spre vest pe malul drept al Târnavei Mari, în dreapta
şoselei Sighişoara-Tg.Mureş. 4. deal. 5. ceramică Coţofeni, Wietenberg, de~cp. HaB I, HaC(un
frag. ceramic), nivel dacic. 6. un frag. de strachină. 7. Muz. Sebeş, colecţia Haldenwang. 8. C.
9. B, ("după factură şi ornamentaţie ar putea fi atribuit culturii Basarabi"). I O. săpătură 1905
(informaţie amabilă A.Rustoiu). 11. aşezare? 12. Andriţoiu, Rustoiu, 1998, 23.
58.
I. Silivaş, corn. Hopârta,jud. Alba. 2. ? 3. "în grădina casei lui Ion Gîrlea (nr.54)". 4.
terasă. 5. Hallstatt mijlociu, prefeudal, feudal timpuriu. 6. ceramică. 7. ? 8. C. 9. B. IO. descp.
întâmplătoare. 11. aşezare? 12. Moga, Ciugudean, 1995, 173, nr. 4; Ciugudean, 1997, 146, nr. 43
I.

Sebeş

Secaşului, lângă "Podul
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59.
I. Silvaşul de Jos, oraş Hunedoara, jud. Hunedoara. 2. "Între ogăşi".
3. la 1 km sud de sat, în dreapta drumului ce duce la Prislop. 4. terasă delimitată pe trei laturi
de un pârâiaş. 5. materiale Coţofeni, Wietenberg, Hallstatt timpurii şi mijlocii, romane. 6.
ceramică. 7. Muz.Deva. 8. C. 9. B. IO. periegheză. 11. aşezare? 12. Stoia, 1978, 359, nr. 113;
Andriţoiu, 1979, 27; Vulpe 1986, 64, nr. 169; Ciugudean, 1997, 146, nr. 44
60.
l. Sîncrăieni,jud. Harghita. 2. "Teleac". 3. ? 4. ? 5. hallstatt timpuriu. 6. ceramică,
fragment de cană cu decor B. 7. ? 8. C. 9. B. IO. săpături sistematice. 11. aşezare? 12. Moritz,
1970, 95; Vulpe, 1986, 64, nr. 170; Ciugudean, 1997, 146, nr. 45.
61.
1. Sînmiclăuş, corn. Ţona,jud. Alba. 2. platoul "Gruişor" până în punctul "Răstoci".
3. la stânga căii ferate Blaj-Tâmăveni, pe malul stâng al Târnavei Mici. 4. promontoriu. 5.
mate1iale Coţofeni, Basarabi, nivele de sec. V-VI, sec. Xl-XII, necropolă sec. V-VI. 6. ceramică.
7. ?8. C.9. B.10.sistematicăşiperiegheză. ll.aşezare? 12.Anghel-Blăjan, 1974,319-324;
Stoia, 1978, 359, nr. 114; Moga - Ciugudean, 1995, 175, nr. 2; Ciugudean, 1997, 146, nr. 46.
62.
1. Straja, corn. Berghin,jud. Alba. 2. "Sub Măgură" în locul numit "Fântâna Bamii".
3. circa 2 km SE de sat. 4. terasă. 5. materiale neolitice, Coţofeni, Wietenberg, Hallstatt
timpuriu şi mijlociu, dacic, roman. 6. ceramică. 7. Muz. Alba. 8. C. 9. B. IO. periegheză. 11.
aşezare? 12. Moga - Ciugudean, 1995, 177, nr. 2; Ciugudean, 1997, 147, nr. 47
63.
1. Strei, jud. Hunedoara. 2. ? 3. pe teritoriul dintre cimitirul localităţii şi linia ferată
Simeria-Petroşani, la vest de biserica ortodoxă. 4. terasă. 5. ? 6. ceramică. 7. Muz.Deva. 8. C.
9. B. I O. periegheză. 11. aşezare ? 12. Andriţoiu, 1976, 398, nr. 7; Vulpe 1986, 66, nr. 181;
Ciugudean, 1997, 147, nr. 48
64.
I. Streisîngeorgiu, jud. Hunedoara. 2. ? 3. pe terasa Streiului, între Sîngeorgiu şi
Strei Săcel. 4. terasă. 5. materiale Coţofeni, Wietenberg Otomani, Hallstatt timpuriu şi mijlociu.
6. ceramică. 7. Muz. Deva. 8. C. 9. B. JO. descp. întâmplătoare. 11. aşezare? 12. Andriţoiu,
1976, 398-400, nr. 9; Vulpe 1986, 66, nr. 182; Ciugudean, 1997, 147, nr. 49

65.
I. Subcetate, corn. Sântămărie Orlea, jud. Hunedoara. 2. dealul "Petriş". 3. între
oraşul Haţeg şi localitatea Subcetate. 4. deal. 5. nivel de locuire relativ sărac în materiale. 6.
fortificaţie cu val, şanţ şi palisadă,(trei faze de refacere),iar în interior locuinţe, cu inventar
exclusiv ceramic şi osteologic redus. 7. ? 8. HaB3, HaC şi probabil începutul fazei D. 9. L.
IO. sistematică 1979, 1981, 1986-1987. 11. fortificaţie de refugiu. 12. Moga, 1941, 141, 158;
Horedt, 1961, 182, nr. IO; Ferenczi, 1964, 67, n.2; Berciu - Popa, 1965, 74; Horedt, 1966, 21;
Tatu-Popa- Kalmar, 1988, 101; Nemeş, 1988,41; Vasiliev-Andriţoiu, 1985, 31-36; Vasiliev,
1983, 42, 52; Vasiliev. 1989, 57-58, 61; Vasiliev- Aldea- Ciugudean, 1991, 10, 19, 21, 28,
38, 44, 114, 116, 157; Yasiliev, 1991, 4, 6-7; Vasiliev, 1995, 33-47.
66.
l. Şard, corn. Ighiu,jud. Alba. 2.? 3.? 4.? 5. ?6.

ceramicăceconţineelementede tradiţie

mai veche, dacă nu cumva ceramica respectivă aparţine unui nivel din Hallstattul timpuriu. 7.
M.Alba. 8. C. 9. B. IO. descoperire întâmplătoare. 11. aşezare. 12. Ciugudean, 1997, 147, 51;.
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67.

Sibiu. 2. "Cetate". 3. aproximativ la jumătatea distanţei dintre Copşa
pe valea Târnavei Mari. 4. promontoriu. 5. Wietenberg, Hallstatt mijlociu,
dacice, romane, prefeudale. 6. fortificaţie; ceramică, două va<;e de bronz şi un vârf de săgeată scitică.
7. ? 8. C. 9. L. IO. descp. întâmplătoare şi săpături sistematice (1962). 11. aşezare fortificată. 12.
Horedt, 1964, 187-204; Horedt, 1964, 124, nr. 16; Horedt, 1966, 21; Ferenczi, 1967, 20; Horedt,
1970, 225, nr.22; Vulpe 1965, 132, nr. 48; Ciugudean, 1980, 62; Mărghitan, 1981, 92; Vasiliev,
1989, 57; Vasiliev, 1983, 54; Glodariu, 1983, 106, nr. 28.
68.
1. Şona(a), jud. Alba. 2. ? 3. pe versantul nordic al văii Strengovii, situat în stânga
pârâului Rhor. 4. terasă? 5. materiale Coţofeni, necropolă şi ceramică din Hallstattul timpuriu
şi mijlociu, roman. 6. ceramică. 7. ? 8. C. 9. B. IO. periegheză. 11. aşezare ? 12. Moga Ciugudean, 1995, 182, nr. 4; Ciugudean, 1997, 147, nr. 50.
69.
I. Şona(b), jud. Alba. 2. ? 3. la 7 km sud de localitate. 4. deal. 5. hallstatt mijlociu
şi dacic. 6. fortificaţie cu două faze de amenajare, nivel arheologic cu ceramică. 7. MNIT? 8.
HaB-C. 9. L. 10. sondaje (1949, 1965) şi săpături sistematice (1992-1994). 11. fortificaţie.
12. Horedt, 1950, 126; Popescu, 1966, 714, nr. 37; Horedt, 1966, 21; Horedt, 1970, 216, 225,
nr.23; Vasiliev, 1995, 125-130.
I.

Şeica Mică, jud.

Mică şi Şeica Mică,

70.
1. Tărtăria, corn. Săliştea, jud. Alba. 2. "Gura Luncii". 3. într-o zonă apropiată de
C.F.R. 4. prima terasă a Mureşului. 5. nivel neolitic (Turdaş, Petreşti), nivel Coţofeni,
şi materiale de bronz timpuriu, Wietenberg, Hallstatt mijlociu, sec. XI-XII,. 6. ceramică. 7.
Muz.Alba, MNIT. 8. C. 9. B. 1O. descp. întâmplătoare 1943 şi săpături sistematice 19421943, 1961, 1989. 11. aşezare. 12. Vulpe, 1965, 132, nr. 56; Ciugudean 1976, 15; Horedt
1947-1949, 55-57; Vulpe 1986, 66, nr. 187; Moga - Ciugudean, 1995, 186, nr. I, 3a; Ciugudean,
1997, 148, nr. 52-53 13. deşi la Moga - Ciugudean, 1995, apar citate două puncte distincte
cu descoperiri Basarabi, avem de-a face cu un singur sit, având în vedere distanta mică dintre
cele două puncte din care au fost recoltate materiale la momente diferite.
71.
I. Târgu Mureş, jud. Mureş. 2. "Cetate". 3. în vechea cetate medievală lângă
biserica reformată. 4. promontoriu 5. nivel Criş, materiale Coţofeni şi Wietenberg, precum şi
două nivele hallstattiene. 6. ceramică. 7. Muz. Mureş. 8. C. 9. B. 10. săpătură de salvare. l I.
aşezare? 12. Bogdan, 1967, p. 80; Vulpe, 1965, 132, nr.47; Vulpe, 1986, 66, nr. 192, informaţie
de la A.Bogdan. 13. actualmente în depozitul Muz. Mureş, printre materialele provenind din
această săpătură nu există nici un fragment de factură Basarabi.
72.
I. Teleac, corn. Ciugud, jud. Alba. 2. dealul Gruşet. 3. la nord şi nord-est de satul
Teleac. 4. deal. 5. nivele succesive de locuire din etapa mijlocie şi târzie a primei vârste a
fiemlui. 6. fortificaţie cu şanţ, val şi palisadă, locuinţe (7 din ultimul nivel au fost dezvelite
integral), gropi, două pumnale de fier, topoare plate cu aripioare, seceră de fier, săgeată
foliformă, fibulă fragmentară, cal de bronz. 7. Muz. Alba-Iulia. 8. HaB 1-C, (probabil început
de HaD). 9. L, B. JO. periegheze, sistematice 1959-1960, 1978-1987. 11. aşezare fortificată.
12. Mitrofan, 1967, 431-438; Popescu, l 960a, 579, nr. 31; Popescu, I 960b, 185, nr. 30;
staţia
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Popescu, 196la, 572, nr. 48; Popescu, 196lb, 138, nr. 45; Vulpe, 1962, 320, n.I; Horedt Berciu - Popa, 1962, 351-358; Horedt, 1961, 182, nr. 11; Horedt, 1964, 125, nr.18; Popa Berciu, 1964, 98, 100; Berciu - Popa, 1965, 71-92; Ferenczi, 1965, 118; Zaharia, 1965, 94;
Horedt, 1966, 21; Ferenczi, 1967, 20; Ciugudean, 1979, 79; Ciugudean, 1980, 61-66; Horedt,
1970, 216, 225-226, nr. 24; Laszlo, 1975, 22, nr. 17, 25-26, 28-29, 33-34; Mărghitan, 1981,
92; Lupu, 1989, 96, 97, 98; Vasiliev, 1989, 56-61; Vasiliev - Aldea, 1984, 49-61; Vulpe
1986, 66, nr.188; Ciugudean, 1997, 148, nr. 54. 13. am luat în discuţie doar descoperirile
nivelului III al aşezării ce se plasează în intervalul cronologic ce ne interesează.
73.
I. Tilişca, jud. Sibiu. 2. dealul "Căţănaş". 3. în imediata vecinătate a satului, în
dreapata drumului ce duce de la Galeş la Tilişca. 4. deal. 5. nivele cu locuinţe dacice, şi
hallstatiene. 6. fortificaţie cu val. locuinţe, ceramică, pumnal de fier. 7. Muz. Sibiu. 8. BIC, D (?). 9. L, B ? I O. sistematice. 11. aşezare fortificată. 12. Horedt, 1961, 182, nr. 12; Berciu
- Popa, 1965, 74; Vulpe 1965, 132, nr. 49; Lupu, 1970, 239; Lupu, 1969, 481-482; Vulpe
1986, 66, nr. 190; Lupu, 1989, 18-19, 36-38, 57-61, 95-98;.
74.
I. Turdaş,jud. Hunedoara. 2. ? 3. în zona aşezării neolitice. 4.? 5.? 6. ceramică. 7.
? 8. C. 9. B. 10. săpături Z.Torma? 11. aşezare? 12. Roska, 1941, 42, Abb. 35; Roska, 1939,
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I. Voievodeni, jud.
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CONSIDERATION CONCERNING THE MIDDLE STAGE
OF THE FIRST IRON AGE IN TRANSYLV ANIA
(ABSTRACT)
Cataloguing of ttanssilvanyan discoveries belonging to this horizon (HaC), offers
valuable dates concerning the specific features of the local communities.
From this point of view data offered by the identified sites, less metallurgy of this
horizon (that is not the subject of this paper), we can define two categories of habitat: on one
side the fortified sites, where they perpetuated the ceramics of Gava tradition, on the other
side sites with discoveries of Basarabi type. The fortifications are disposed concentrically on
the axis of Mureş valley, the main inhabited area Basarabi (see map no. I), only that from
Teleac, and possibly lhat of Tilişca offered discoveries belonging to the new inhabitants.
ln 8 of the 35 settlements archaeologically investigated the local pottery was associated with that of Basarabi, fact which indicates spreading of the new ceramic fashion in local
communities, even if this thing involved or didnît, the contribution of a population. Meanwhile we find the archaeological research pointed to the large fortified sites and less to the
rural settlements, references about those being extremely poor.
As far as the chronology of the discoveries of Basarabi type is concerned, we mention
the finding from Bemadea, district Mureş, and Gligoreşti, district Cluj, where were discovered two arrows of Scythian type. (PI.I.I) with specific material fact which indicates the
survival of these horizon until the arrival of thc Iranian group (beginning of VIIth century).
Peaceful relations with the local communities are proved by the lack of fortifications
from the sites with Basarabi type material, thc favorite habitat area being terraces of river
Mureş and its main affluents (33 cases, sec graphic 1).
As a consequence the local fortifications disposed in the arca of Mureş Iost its military
importance or had peaceful relations with carriers of Basarabi culture, certified at Teleac for
example. Survival in the parallel direction, of those two forms of material culture, is more
than likely until the arrival of scythians.

LIST OF ILLUSTRA TIONS
lmage I

Map I
Graphic I
List 1

- I. arrow from Bernadea, district Mureş
- 2. arrow from Gligoreşti , district Cluj
- 3. profite from section SVI/1996, with the dwelling belonging to the
last phase of Basarabi horizon, Bernadea, district Mureş
- Discoveries belonging to the middle stage of the first iron age
- Setting out of sites
- Settlement list, conditions and type of discoveries
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Planşa I

- 1. săgeată de la Bernadea, jud. Mureş, L6/l 996
- 2. săgeată de la Gligoreşti, jud. Cluj, C3/l 997
- 3. profilul din SVI/1996, cu locuinţa din ultima fază Basarabi
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