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SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE SALVARE
DE LA OLTENI - " CARIERA DE NISIP ", JUD. COVASNA, ÎN ANUL 2000
Satul Olteni, comuna Bodoc, judeţul Covasna
este situat la 10 km nord de municipiul
reşedinţă de judeţ Sfântu Gheorghe (PI.II, 1 ),
de ambele părţi ale drumului naţional DN-12
Braşov-Miercurea Ciuc, pe malul drept al
Oltului, în dreptul Munţilor Bodoc situaţi pe
malul stâng al râului.
Localitatea este bine cunoscută în literatura
arheologică datorită în primul rând, celor două
situri aflate la marginea sa de nord: aşezarea
culturii Cucuteni-Ariuşd (lAszL6 1911, 178;
RosKA 1943, 73; Rep.Arh.Cv. 1998, 48) şi cas
trul roman (XXX 1960, 351; SZEKELY 1967,
138; SzEKELY 1993, 279-282; Rep.Arh.Cv.
1998, 49); (PI.I, 2).
Din toamna anului 2000, pe un teren situat
la intrarea din sud în satul Olteni, în locul
numit de localnici "Tag" , situat pe terasa înaltă
a Oltului (PI.II. 2-3), firma DOMARKT S.R.L
a reluat lucrările de exploatare a vechii cariere
de nisip, fără să fi obţinut în prealabil, avizul de
eliberare a terenului de sarcină arheologică. În
noiembrie 2000, sesizată de prevederile legale
cu privire Ia protejarea partimoniului arheolo
gic, conducerea firmei s-a adresat Direcţiei
Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul
Cultural Naţional (DJCCPCN) Covasna, în
scopul obţinerii avizului. Reprezentanţii DJC
CPCN au recomandat conducerii firmei să se
adreseze Muzeului Carpaţilor Răsăriteni, în
vederea unei expertize privid existenţa aici a
vestigiilor arheologice. Deplasat imediat la faţa
locului, directorul muzeului, V. Cavruc, a efec
tuat o cercetare de teren, în urma căreia a cons
tatat existenţa în zona lucrărilor a unor vestigii
din neolitic, epoca bronzului şi din sec. IV
d.Chr., în mare parte deja distruse, atât de
vechile, cât şi de noile lucrări de exploatare a
carierei. La suprafaţa terenului din apropierea
carierei au fost recoltate fragmente ceramice,
iar în malurile carierei, au fost observate pro
filele unor gropi. Conform legislaţiei în
vigoare, între DOMARKT S.R.L. şi Muzeul
Carpaţilor Răsăriteni a fost încheiat un con
tract de eliberare a terenului de sarcină arheo
logică, iar lucrările
i a rnă, sistatc.

În

p r i m ăva r a

de cercetare a Muzeului Carpaţilor Răsăriteni,
condusă de V. Cavruc şi formată din Dan
Buzea şi Ianovics Istvan - muzeografi-arheolo
gi, Galina Cavruc - conservator, Bartha Istvan
- desenator, a efectuat în zona carierei
cercetări arheologice de salvare.
În urma perighezelor efectuate în zona cari
erei şi în apropierea acesteia, au fost desco
perite două obiective arheologice, neatestate
până acum în literatura de specialitate.
Primul dintre ele - sector A - este situat la
800 m sud de sat, în principal la est şi nord de
borna kilometrică ce indică 1 km până în
Olteni. Pe o suprafaţă de cea. 600 m (N-S) x
80/200 m (E-V) m, în principal între Drumul
Naţional 12 şi calea ferată Braşov-M.Ciuc, în
zona carierei de nisip (PI.II, 3 ) şi la sud de ea,
se întinde o aşezare, în cuprinsul căreia au fost
descoperite materiale arheologice din sec. IV
d.Chr, şi din epoca bronzului. Lucrările de
exploatare a carierei - prin excavaţii până la
adâncimea de cea. 15 m - au distrus partea de
nord a aşezării, de cea. 10.000 mp (PI.VI, 1-2),
iar o parte a fost afectată până la adâncimea de
- 0,40 -0,50 m, cea 1200 mp (PI.III).
Al doilea punct - sector B - (PI.VI, 3) se
află la vest de DN 12, imediat la intrarea în sat
din sud. DOMARKT şi-a anunţat intenţia de a
extinde cariera şi în această zonă, însă ulterior
a renunţat. Aici, pe o suprafaţă de cea. 60 x 30
m, Ia marginea de sud a carierei vechi de nisip,
au fost descoperite fragmente ceramice de fac
tură neolitică. Aşezerea a fost puternic afectată
de vechea carieră şi de lucrările de amenajare a
DN 12.
Zona A. Săpăturile de salvare s-au desfăşurat
pe suprafaţa neafectată, în zona Parcelei agri
cole 721/2, de cea. 5.000 mp. Suprafaţa cer
cetată a fost împărţită în carouri de 2 x 2 m sud-nord A-P; A'-G' şi est-vest 1-10; 1'-14'
începând din dreptul S3, carou! A-1 (PI.I II Planul săpăturilor). Porţiunea afectată deja de
lucrările de exploatare a carierei, a fost cer
cetată prin taluzarea malurilor şi răzuirea
S\tprafetci la nivelul la care a ajuns lama bul
dozerului, iar acolo unde terenul a rămas nea
fcctat , sau parţial afectat, au fost deschise 7
sectiu ni (S l-S7) şi 5 casete (Cl-C5).
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DAN BUZEA
Umplutura gropii consta din pământ afânat,
de culoare galbui-maronie, în amestec cu
cenuşă, fragmente mici de lemn carbonizat lut
ars şi multe oase de animale (Pl.VII, 1). La
adâncimea cuprinsă între 2 şi 2,2 m, în partea
de sud-vest a gropii, se aflau patru bolovani şi o
râşniţă întreagă (PI.VII, 2), de forma circulară
cu diametru! de 30 cm, plată, groasă 10-12 cm.
În jurul acestor bolovani se afla un pământ
cenuşos cu multă arsură de culoare neagră.
Materialul arheologic descoperit în umplu
tura gropii constă din: 10 fragmente de lipitură
arsă; 1 1 pietre, 61 fragmente de oase şi un frag
ment de piesă de piatră, posibil topor. Dintre
piese se remarcă un fragment de ac din os
aparţinând culturii Noua. Acestaeste perforat
Ia capătul proxima!, şi probabil ascuţit conic Ia
capătul activ. Piesa a fost ruptă în vechime;
lungimea fragmentului este de 9 cm (Pl.XIX,
1 1). A fost descoperit şi un fragment de coadă
de lingură, lucrată cu mâna din pastă fină de
culoare cărămizie, plată, ascuţită la un capăt,
tipică pentru cultura Cucuteni-Ariuşd (PI.XX, 2).
Majoritatea materialelor ceramice, 52 frag
mente, aparţin culturii Noua, din care: 40 de
pereţi şi 5 de buze - sunt de categorie semifină
(lucrată din pastă în amestec cu nisip fin şi pie
tricele), iar 7 fragmente - 5 de pereţi şi 2 de
funduri - de categorie fină (lucrată din pastă în
amestec cu nisip şi pietricele mărunte, bine
netezită şi adesea lustruită până la luciu meta
lic, de culoare cenuşie sau neagră).
Printre fragmente ceramice ale culturii
Noua se remarcă câteva forme reconstituibile:
- o căniţă cu toartă supraînălţată cu buton,
corpul globular, lucrată din pastă semifină de
culoare cenuşie (PI.XX, 1 );
- o oală din pastă semifină cu buza rotunjită
(Dg = 20 cm, H păstrată = 14,8 cm), cu o
toartă semicirculară prinsă de corp, cu exteri
orul de culuoare neagră, lustruită iar grosimea
pereţilor este neuniformă, între 0,5-1 cm
(Pl.XXII,4).
În apropierea Gr.2, în car. 1, la nivelul solu
lui steril, Ia adâncimea de 0,75 m, a fost
descoperită o groapă de stâlp. Aceasta avea
gura circulară, pereţii drepţi, fundul conic şi
următoarele dimensiuni: Dg. = 0,48 m; Ad. =

S1 (4 x 2 m) orientată, aşa cum permitea
terenul, nord-vest-sud-est (Pl. XIV, 2; Pl. VI,
5), a fost deschisă lângă malul de vest al cari
erei, Ia 12 m est de DN-12, deasupra unei gropi
(Gr.2), ce se observa în taluzul malului abrupt.
Stratul vegetal, până Ia adâncimea de 0,2 m,
prezenta un sol de culoare galbui-cenuşie. În
acesta au fost găsite deşeuri moderne. Între
0,2 şi 0,7 m adâncime se afla un strat de pământ
nisipos de culoare cenuşiu închis, deranjat de
rădăcinile arborilor şi de crotovine (Pl. XIII
1,2). Din acest strat s-au recoltat 7 fragmente
de lipitură şi 7 fragmente ceramice din sec.
IV.d.Chr, dintre care 6 fragmente de pereţi de
Ia vase grosiere lucrate cu mâna şi 1 fragment
ceramic din pastă fină de culoare cenuşie,
lucrat Ia roată. Stratul steril - nisip galben argi
Ios - a apărut Ia adâncimea de 0,70 m.
Groapa 1 (Gr.1 ) a fost descoperită în Sl,
carou! 1 Ia adâncimea de 0,55 m Ia nivelul solu
lui steril. Ea avea forma unui oval neregulat
orientat N-S (PI.XIV, 2; Pl.XIII 1,2), Dg. =
1,60-1,80 m; Df. = 0,60-0,80 m ; Ad. = 1,72 m.
Umplutura gropii consta dintr-un pământ
cenuşiu-închis, tasat, cu multe resturi de lemn
carbonizat şi lut ars.
În umplutura gropii s-au descoperit: 1 frag
ment de os de animal, 1 fragment de lipitură, o
piatră, 1 17 fragmente ceramice din sec. IV
d.Chr, din care 102 de categorie grosieră
lucrate cu mâna (96 de pereţi, 5 de buze şi 1 de
fund) şi 15 lucrate Ia roată (12 de pereţi şi 3 de
funduri).
A fost reconstituită o ceaşcă-opaiţ de formă
tronconică, lucrată cu mâna din pastă grosieră,
decorată Ia baza corpului cu un şir de alveole
alungite realizate prin împunsături de sus în
jos, delimitând practic fundul vasului. Are
culoarea cărămizie, a fost bine arsă, cu Dg = 14
cm, Df = 8 cm, H (înălţimea) = 9 cm şi
grosimea pereţilor de 1 cm (PI.XXV, 3).
Groapa 2 (Gr.2) a fost descoperită în malul
de vest al carierei, în partea de est a carourilor
1 şi 2 (Pl.XIV, 2-3). Profilul gropii se observa în
malul carierei, unde prezenta umplutura
cenuşoasă şi un rând de bolovani Ia nivelul
gurii. S-a păstrat doar partea de vest a gropii,
cealaltă jumătate fi i n d distrusă de carieră. În
plan, gura gropii a fost cvidcntiată la adân
cimea de 0,6 m, nivel la care în u mplu tu ră se
observau palr u bolovani şi o jumătate de
râşniţă de formă patrulatcră. Groapa avea gura
ci rcul ară ş.i se Hlrgea consi de rab i l spre fundul
drepl. Dimensiunile gropii: Dg. = 1.6 m; Of. =

1 ,4

0,90 m. Umplutura gropii se compunea din

pământ negru în amestec cu cenuşă şi multe

fragme nte mici de lemn carbonizal şi lut ars.
Fă ră materiale arheol og i ce .
S2 ( 4 X 4 rn). urientală N-S a fusl ueschisă la
marginea de sud a carierei, deasupra t aluzu lui,

m: Ad. = 2,3 m.

în

care,

în stratul de lut galben, la ad. O, 80 m,
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se observa, un strat de arsură de culoare roşie.
Stratul vegetal era gros de 0,15 m şi se prezen
ta sub forma unui sol de culoare neagră, cu
multe resturi vegetale. Sub el, la adâncimea de
0,15 - 0,45 m, se află un strat de pământ cenuşiu
închis, în care au fost descoperite 25 fragmente
ceramice grosiere din sec. IV d.Chr., lucrate cu
mâna şi 2 fragmente de lipitură. La adâncimea
de 0,45 m, a apărut stratul steril nisipos. Arsura
care se observa în malul carierei, după toate
probabilităţile, reprezenta urma unui complex
adâncit, distrus de lucrările de exploatare a
carierei.
S3 (20 x 2 m) orientată E-V, cuprindea
carourile Al-10, a fost extinsă apoi spre est, din
dreptul car. Al, cu încă 3 carouri Al'-3'.
Datorită faptului că au fost descoperite com
plexe de Iocuire, această secţiune a fost lărgită
spre sud, în zona car. A'- 2/3' şi spre nord în
zona car. B,C - 2/6'. În urma acestei extinderi
s-a ajuns la o suprafaţă totală de 134 mp.
Stratul vegetal - sol de culoare neagră - avea
grosimea de 0,15 m. Sub acesta, la o adâncime
între 0,15 şi 0,40 m, se afla un strat cenuşiu
închis, în care s-au descoperit: 273 fragmente
ceramice din sec. IV, 8 aparţinând culturii No
ua, precum şi 6 fragmente de oase de animale,
35 fragmente de lipitură arsă, 5 pietre, şi 1 frag
ment de zgură de fier. Ceramicii din sec. IV îi
aparţin două categorii: lucrată cu mâna,
grosieră (206 fragmente de pereţi, 19 fragmente
de funduri şi 24 fragmente de buze). Din aceas
tă categorie s-a reconstituit forma unei ceşti
opaiţ, tronconică, de culoare cărămizie, cu fun
dul îngroşat, şi delimitat pe exterior de un şir de
alveole. Dg = 12 cm, Df = 10 cm, H = 5 cm,
grosimea pereţilor 0,8 cm şi a fundului = 2,4
cm (Pl.XXV, 2). La aceasta se adaugă ceramica
lucrată la roată, din pastă cu mult nisip, de
culoare cenuşie (21 fragmente de pereţi, 2 frag
mente de funduri şi 1 fragment de toartă).
Ceramicii culturii Noua i-au fost atribuite 3
fragmente de pereţi cu suprafaţă bine netezită
şi 5 fragmente de buze de la vase confecţionate
din pastă seminfină.
În partea de nord-est a S3, în car. A, B, C, A'
- 2, 1, 1', 2', 3', la nivelul solului steril, la adân
cimea de 0,35 m de la suprafaţa terenului, a
fost descoperit conturul unui complex adâncit 
Locuinţa 1 (Ll) (Pl.VIII, 1-2; Pl.IX, 1-2 ).
Aceasta avea forma aproximativ oval-drept

Suprafaţa locuinţei se reducea considerabil
spre partea inferioară, reuşindu-se uneori ur
mărirea treptelor de-a lungul pereţilor (Pl.X,
1 ) . În partea de sud a locuinţei se afla o vatră
de foc, de formă circulară. Umplutura locuinţei
consta din pământ de culoare neagră, puternic
pigmentat cu fragmente de lemn şi lut ars. La
adâncimea de 0,60 m, în partea sa de nord, pe
acelaşi nivel, au fost sesizate mai multe pietre,
provenite probabil de la amenajarea unei pode
le, procedeu necesar izolării podelei de solul
umed.
În umplutura locuinţei au fost descoperite:
43 fragmente de oase de animale, 24 fragmente
de lipitură, 2 fragmente de zgură de fier, 4
pietre, precum şi 577 fragmente de vase cera
mice din care: 5 fragmente aparţin culturii
Noua; 567 din sec. IV. d.Chr. şi 5 fragmente de
factură (tradiţie) dacică.
Culturii Noua îi aparţin 5 fragmente cerami
ce, printre care menţionăm câteva forme carac
teristice:
- căniţă cu corpul globular, cu toartă uşor
supraînălţată, cu un buton abia sesizabil, lucra
tă din pastă semifină, de culoare cenuşie cu
pietricele albe (Pl.XX, 3).
- toartă uşor supraînălţată, de la o ceaşcă
lucrată cu mâna, din pastă grosieră, de culoare
cărămizie (Pl.XX, 4).
- ceaşcă cu corpul globular şi toartă uşor
supraînălţată, lucrată cu mâna din pastă semi
fină, de culoare gălbuie (Pl.XX, 5).
- vas miniatura! lucrat cu mâna din pastă se
mifină de culoare cenuşie, H = 2 crn (Pl.XIX, 6).
- un vas miniatura!, lucrat cu mâna din pastă
grosieră, uşor netezit, Dg = 8 cm, Df = 6 cm,
H 3 cm (Pl. XIX, 3).
Culturii Noua îi aparţin probabil şi următoa
rele 3 piese:
- un fragment de topor, confecţionat din tuf
vulcanic, ascuţit la un capăt, cu gaură de înmă
nuşare la mijloc (Pl.XIX, 9).
- jumătatea unei pietre de formă relativ ova
lă, folosită probabil ca lustruitor (Pl.XIX, 8).
- un fragment de rotiţă de car miniatura!,
din gresie de culoare cenuşie, cu diametru! de 4
cm, iar cel al orificiului, de 0,8 cm (Pl.XIX, 2).
Ceramica din sec. IV este reprezentată de
567 fragmente ceramice, dintre care:
Ceramica grosieră lucrată din pastă în
amestec cu pietricele, nisip şi cioburi pisate,

uughiulară (Pl. IV,

lucrată cu mâna, hine arsă şi uşor netezită, de
culoare castanie, cărămizie, iar uneori maro
nie, este reprezentată de 486 fragmente, din

=

=

1). Ea avea suprafata de cea.

m (NE-SV) şi
lăţimea c..le cea. 3,5--4 m (SE-NY) ş i era cu 0,80
m, adimcilă in solul steril (PI.X, 2; PI.XI, 1 -2).
28 mp, lungimea de cea. 9-9,5

care: 386 de pereti, 50 de
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cu linii orizontale incizate şi cu bandă lată
incizată dispusă în valuri, Dg= 28 cm (Pl.
XXVII, 6).
- Un fragment de fund inelat de la o oală
borcan, lucrată la roată, din pastă fină de
culoare cenuşie, cu urme de arsură în interior,
Df = 1 1 cm (Pl.XXVII, 9).
Ceramica de factură dacică, este reprezen
tată de :
- O buză aparţinând unei străchini, lucrată
la roată, din pastă fină, de culoare cenuşie, cu
buza rotunjită, umărul pronunţat şi gâtui
îngust, Dg = 20 cm (Pl.XXIV, 3).
- O buză de strachină lucrată la roată, de
acelaşi tip ca cea de mai sus, cu Dg = 24 cm (Pl.
XXIV, 4).
- O ceaşcă-opaiţ lucrată cu mâna din pastă
semifină, de culoare cenuşie, cu urme puter
nice de arsură neagră în interior, de tradiţie
dacică, de formă tronconică cu o toartă, Dg =
12 cm, Df = 7,5 cm şi H = 4 cm (Pl.XXIV, 2).
Pe latura nord-vestică a locuinţei s-au păs
trat dărămăturile unui perete construit din
nuiele acoperite cu lipitură de lut. Acestea se
prezentau sub forma unei aglomerări de frag
mente mari de lipitură arsă, cu amprente de
nuiele. Lipitura a fost lucrată din nisip în ames
tec cu resturi vegetale. Printre dărâmăturile
peretelui, s-a găsit şi material ceramic din sec.
IV, inclusiv o ceaşcă întregibilă de formă tron
conică, lucrată cu mâna din pastă grosieră, de
culoare cărămizie, cu urme puternice de arsură
neagră în interior, Dg = 20 cm, Df = 12 cm, H
= 10 cm, grosimea pereţilor = 1,2 cm, şi gro
simea fundului = 1,4 cm (Pl.XXV, 5).
Î n imediata apropiere a locuinţei, în S3 car.
A-1', la adâncimea de 0,35 m, la suprafaţa tere
nului, a fost descoperită o groapă de stâlp, pro
babil de susţinere a peretelui şi acoperişului.
Ea avea gura circulară, pereţii drepţi, fundul
conic şi următoarele dimensiuni: Dg. = 0,52
m; Ad. = 0,93 m. Umplutura gropii de stâlp
consta din pământ negru în amestec cu frag
mente de lemn carbonizat şi lut ars. În umplu
tura gropii au fost găsite 8 fragmente de lipitu
ră şi 19 fragmente ceramice din sec. IV. d.Chr.
(1 de categorie fină lucrată la roată şi 18 lucrate
cu mâna din pastă grosieră).
Vatra (V) era amplasată în imediata apro
piere de sud a L. 1, în car. 1, 1'- A, A'. Ea era

provenite de la vase de diferite dimensiuni şi
forme, în special oale bitronconice cu buza
evazată sau răsfrântă, căni tronconice orna
mentale cu brâuri alveolate şi cu alveole rea
lizate pe corp.
În această categorie ceramică se disting
câteva elemente mai expresive:
- Un capac lucrat cu mâna, din pastă
grosieră, cu buton de prindere perforat trans
versal, în jurul căruia a fost realizat un decor
din alveole.
- O ceaşcă tronconică, lucrată cu mâna din
pastă grosieră, de culoare cărămizie, fundul
delimitat de alveole; Dg = 14 cm, Df = 8 cm
(Pl.XXV, 6).
- O ceaşcă-opaiţ de formă tronconică,
lucrată cu mâna, din pastă grosieră, de culoare
cărămizie, cu urme de arsură neagră în interior,
Dg = 16 cm; Df = 8 cm (Pl.XXV, 1).
- Ceaşcă-opaiţ de formă tronconică, cu
urme de arsură în interior, lucrată cu mâna, din
pastă grosieră, Dg = 22 cm, D fund = 14 cm, H
= 9 cm (Pl. XXV, 4)
Ceramica fină este lucrată la roată din pastă
în amestec cu nisip, are suprafeţele bine
netezite, culoarea cenuşie, cărămizie sau găl
buie. Adesea este ornamentată cu incizii drepte
şi/sau în valuri, dispuse orizontal. Acestei specii
îi aparţin 81 de fragmente ceramice, printre
care, de culoare cenuşie: 20 fragmente de
pereţi, 3 fragmente de funduri, 7 fragmente de
buze; de culoare cărămizie: 49 fragmente de
pereţi, ornamentaţi cu linii late incizate; de
culoare neagră: 2 fragmente de pereţi şi 1 frag
ment de buză lustruită.
Printre acestea se disting câteva forme mai
relevante:
- Un fragment de buză de vas de provizii, de
tip krausengefăsse, de culoare cărămiziu-gălbui,
lucarat din pastă fină la roată, ornamentat cu
bandă incizată dispusă în valuri, Dg = 24 cm
(Pl. XXVII, 3 ).
- Un fragment de buză de la un vas de
provizii, de tip krausengefăsse, lucrat la roată
din pastă grosieră de culoare cărămizie, orna
mentată cu bandă incizată în valuri. Dg= 26 cm
(Pl.XXVII, 2).
- Un fragme n t de buză de la un vas de
p rov izii , de ti p krausengefăsse, lucrat la roată,
de culoare cenuşiu-închisă, ornamentat cu
benzi de valuri inc�ale dispuse pe corp cât şi pe
buza tăiată drept (Pl.XXVII, 1 ) .

bu:di

un

amenajată într-o groapă de formă ovală, iar D

era de cea. 1 ,60 m (Pl.XII, 2; Pl.XIII,

6). Vat ra

vas ue

se unea cu cullunul locuin ţei printr-un cu loar

provizii, de tip k.ratL\·engefiisse, lucrat la roată

de cea. 1 m lungime �i 1 ,2 m lă�ime. La baza
vetrei a fost a menaj at un pat din bolovani

- u n fragment u e

din pastă

fină

ue Ia

de culoare cenuşie, ornamentat
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prinşi cu lut (PI.XII, 1), peste care a fost apli
cată o Iutuială groasă de aproximativ 5 cm, bine
netezită, ale cărei fragmente, în urma distru
gerii vetrei, au fost găsite cu faţa în jos.
În umplutura gropii vetrei au fost găsite: 1
fragment de potcoavă de fier, 2 fragmente de
oase de animale şi 59 fragmente ceramice, din
care 1 fragment ceramic era de tip Wiettenberg
şi 58, din sec. IV. d.Chr.
Fragmentul ceramic de tip Wiettenberg
provine de Ia o ceaşcă cu corpul globular, lucra
tă cu mâna din pastă semifină, de culoare cără
mizie, decorată prin caneluiri late, oblice pe
corpul proeminent (PI.XX, 8).
Din ceramica din sec. IV. d.Chr., 56 frag
mente sunt de categorie grosieră, lucrată cu
mâna, iar 2 provin de Ia vase lucrate Ia roată.
Ceramica grosieră lucrată cu mână este repre
zentată de 44 fragmente de pereţi, 5 fragmente
de funduri, 7 fragmente de buze. Ceramicii luc
rate le roată îi aparţin: 1 fragment de perete
gălbui şi 1 fragment de perete cenuşiu orna
mentat cu valuri incizate (PI.XXVII, 5).
Groapa 3 (Gr.3) a fost descoperită în S 3, în
apropierea locuinţei 1, în car. A'- 3', Ia nivelul
solului steril, Ia adâncimea de 0,35 m. Ea avea
gura circulară, pereţii arcuiţi şi fundul drept
(Dg. = 1,40 m; Dmax = 1,60; Df. = 0,60 m;
Act. = 2,32 m). Umplutura - sol afânat de culo
are galbui-maronie în amestec cu cenuşă, frag
mente sporadice de lemn ars şi lipitura - era
pigmentată cu multe fragmente roşiatice de lut
ars (PI.XVI, 1 ) .
În umplutura gropii au fost descoperite: o
piatră, 49 fragmente de oase de animale, 1 7
fragmente d e lipitură, 17 fragmente d e vase
ceramice aparţinând culturii Noua, 1 75 frag
mente de vase ceramice din sec. IV.
Ceramicii culturii Noua îi aparţin 16 frag
mente de pereţi şi 1 de fund, toate bine netezite.
Ceramica din sec. IV se împarte în trei cate
gorii: grosieră lucrată cu mâna, grosieră lucrată
Ia roată şi fină lucrată Ia roată.
Primei categorii îi aparţin: 129 fragmente de
pereţi, 6 de funduri şi 5 de buze.
Celei de-a doua categorii îi aparţin: 7 frag
mente de pereţi, 4 de funduri şi de 5 buze;
Cea de-a treia categorie este reprezentată de
19 fragmente de culoare cenuşie, din care: 12
fragmente de pereţi neornamentate şi 7 frag
mente ornamentate cu incizii în valuri.
GrMpa 5 (Gr.5) a fost descoperită in S3, în

uşor oblici şi fundul drept. Dg. = 3,20 - 2,60 m;
Df = 2,80 - 2,20 m; Act. = 0,64 m (PI.VI, 6) .
Umplutura era compusă din pământ negru,
uşor tasat, puternic pigmentat cu fragmente de
lipitură roşiatică, mult lemn ars şi lut crud (Pl.
XIV, 4) .
În umplutura gropii au fost găsite 20 frag
mente de vase ceramice Noua şi 48 din sec. IV.
Ceramica culturii Noua este reprezentată de
fragmentele unor vase de categorie semifină,
dintre care: 5 de pereţi, 2 de funduri şi 13 de
buze. Unul dintre fragmente aparţinea unei
căni cu toartă triunghiulară în secţiune, buton
abia sesizabil, de culoare cenuşie, cu urme de
netezire (Pl. XXII, 1 ) .
Sec. IV îi aparţin 35 fragmente ceramice de
categorie grosieră lucrată cu mâna, din care: 23
de pereţi şi 12 de funduri, precum şi 23 frag
mente ceramice de categorie fină lucrată Ia
roată. Din acestea 18 fragmente sunt de Ia pe
reţi, 1 de Ia fund, de culoare cenuşie, precum şi
4 fragmente de pereţi de culoare cărămizie. Se
reconstituie o oală lucrată Ia roată din pastă fi
nă, cu pereţii subţiri, bine îngrijiţi având corpul
globular, buza tăiată oblic spre exterior şi uşor
evazată, fundul inelat, de culoare cenuşie,
ornamentată cu două linii orizontale incizate
pe partea inferioară a corpului; Dg = 1 1 cm, Df
= 6 cm, H = 12 cm (PI.XXVII, 7).
Groapa Sa (Gr.5a) a fost surprinsă în S3 car.
B, C - 3', 4' în urma golirii Gr.5, pe fundul aces
teia din urmă, în solul steril, Ia adâncimea de 0,64
m. Gr.5a apărea ca o pată maronie, de formă cir
culară, pigmentată cu mult lemn şi lut ars.
După golirea gropii s-a constatat că ea era
în formă de clopot, avea fundul drept şi urmă
toarele dimensiuni: Dg. = 1,30 m; Df. = 1,60
1,36 m, de Ia suprafaţa terenului.
m; Act.
Umplutura consta din pământ gălbui-maroniu,
afânat, cu o concentraţie mare de fragmente
din lemn şi lut ars. De-a lungul marginilor se
aflau multe pietre, unele dintre eleprovenind
de Ia râşniţe sparte (PI.XIV, 4). Este posibil ca
aceste pietre să proven de Ia un fel de captuşe
ală (PI.VI, 4). Judecând după materialul eera
mic descoperit, groapă aparţine culturii Noua.
Inventarul gropii este compus din: 5 pietre, 7
framente de râşniţe, 54 fragmente de oase de
animale şi 140 de fragmente ceramice, din care:
138 fragmente provin de Ia vase de uz comun şi
2 de categorie fină.
C.eramica de uz comun cslc reprezentată de
=

imediata apropiere de locuin�a 1 (L.l), în ca r.
C - 3', 4', 5', la adâncimca de 0,35 m, la
nivelul solului steril. Avea gura ovală, pereţii

104

fragmente de pereti cu suprafaţa netezită şi
fragmente cu exteriorul striat, de culoare
cărămizie., cu urme de arsurii secumiari'i. \.era-

B,

34

187

www.cimec.ro / www.mncr.ro

DAN BUZEA
de funduri şi 1 fragment de buză), precum şi 4
fragmente de pereţi de vase lucrate la roată.
Culturii Noua îi aparţin 1 fragment de perete şi
1 fragment de buză. În carourile 5 şi 6, pe latu
ra de nord a secţiunii, a fost descoperită o
groapă al cărei contur a fost surpins la
adâncimea 0,60 m, Gr.19.
Groapa 19 (Gr. 19) perfora stratul cenuşiu
închis, de la adâncimea de 0,60 m. Ea avea gura
circulară şi se îngusta spre fund (Pl.XV, 3), Dg.
= 1,10 m,
Df. = 0,80 m, Ad.
0,88 m.
Umplutura gropii prezenta un sol negru-ce
nuşiu pigmentat cu fragmente de lemn şi lut
ars.
În groapă au fost găsite 18 fragmente cera
mice, din care 1 aparţine culturii Cucuteni
Ariuşd (din pastă fină de culoare cărămizie),
iar 17 - sec. IV. Ceramicii din sec. IV îi apar
ţin: 15 fragmente de pereţi de vase lucrate cu
mâna, din care 1 1 din pastă grosieră şi 4 din
pastă semifină. Ceramica fină lucrată la roată
este reprezentată de 2 fragmente de pereţi de
culoare cenuşie.
S7 (3 x 4 m) a fost deschisă la 26 m nord şi 24
m est de S3-A1, lângă malul abrupt al carierei
(Pl.XV, 1 ), unde au fost observate profilele
unor gropi distruse de lucrările de exploatare a
carierei.
În această suprafaţă, stratul vegetal şi o
parte din startul de cultură au fost înlăturate de
lama buldozerului. La adâncimea de 0,45 m, au
fost surprinse contururile a 3 gropi: Gr.22,
Gr.23 şi Gr.24.
Groapa 22 (Gr.22) a fost distrusă în pro
porţie de 90 %, nereuşindu-se stabilirea formei
şi dimensiunilor ei. Fără inventar.
Groapa 23 (Gr.23) a fost distrusă în pro
porţie de cea. 60%, reuşindu-se cercetarea
doar a jumătăţii sale sudice. Groapa - din câte
s-a putut deduce din cercetarea părţii rămase
intacte - avea gura circulară, relativ îngustă,
pereţii arcuiţi şi fundul sferic. Umplutura
gropii era compusă dintr-un pământ afânat, de
culoare maronie, în amestec cu multă cenuşă şi
resturi de lemn ars, precum şi material ceramic
cu urme de arsură secundară puternică. Din
umplutura gropii s-a recuperat material arheo
logic c::onsistcnt: 4 fragmente de oase de anima
le, 5 fragmente de lipitură, p recum şi 43 frag

micii fine îi aparţin 2 fragmente de pereţi. S-a
reconstituit forma unei oale cu buza rotunjită,
corpul sferic, lucrată din pastă grosieră, netez
ită în exterior (Pl.XXII, 5), precum şi un fund
de oală, drept, lucrat din pastă semifină de
culoare cărămizie, cu urme de netezire. În
secţiune pasta este cenuşie, Df = 8 cm (Pl.
XXII, 8).
S4 (10 x 2 m) orientată est - vest, a fost des
chisă la 7 m nord de S3 A, în dreptul carourilor
2-3', E-F. Stratul vegetal a fost decopertat de
lama buldozerului până la adâncimea de 0,15
m. Între adâncimile de 0,15 şi 0,35 m, se află
stratul cenuşiu închis. S-a constatat lipsa mate
rialelor arheologice. Stratul steril, pământul
galben nisipos, a apărut la adâncimea de 0,35
m, de la suprafaţa terenului.
S5 (10 x 2 m) orientată est-vest, a fost
deschisă la 10 m nord de S3 A, în dreptul
carourilor 5-10, G. Stratul vegetal, gros de 0,15
m, a fost urmat, la adâncimea cuprinsă între
0,15 şi 0,35 m, de un pământ cenuşiu închis, în
care s-au găsit 16 fragmente din secolul IV
d.Chr, provenind de la vase ceramice lucrate cu
mâna din pastă grosieră, din care: 1 1 fragmente
de pereţi, 5 fragmente de buze. Aici au mai fost
găsite 1 fragment de lipirură şi 2 pietre. În
urma răzuirii efectuate la nivelul solului steril,
în carou! 8, la adâncimea de 0,36 m, a fost sur
prins conturul unei gropi (Gr.10).
Groapa 10 (Gr. 10) avea gura circulară,
pereţii uşor arcuiţi şi fundul sferic. Ea avea
următoarele dimensiuni: Dg. = 1 ,40 m; D max.
= 1,50 ; Df. = rotunjit; Ad. = 1,48 m. Umplu
tura gropii consta din pământ cenuşiu închis în
amestec cu puţine resturi de lemn şi lut ars (Pl.
XIV, 1). Din umplutura gropii provin: 14 frag
mente de pereţi, 2 fragmente de funduri, 1
fragment de buză, toate lucrate cu mâna din
pastă grosieră, şi 1 fragment de strachină
lucrată din pastă fină, decorată cu brâu în relief
alveolat, din sec. IV. d. Chr.
S6 (12 x 2 m) a fost deschisă la 12 m sud de
S3 A, în dreptul carourilor 3 - 3'. Ea a fost ori
entată E-V. Stratul vegetal avea grosimea până
la 0,20 m. Sub el se afla stratul cenuşiu închis,
cu o grosime ce varia între 0,20 şi 0,60 m. În

=

stratul de cultură au fost găsite: 1 fragment de
os de an i mal , 3 fragmt:nlt: dt: lipitură, o piesă
de fier, o piatră, precum şi 70 fragmente cera
micc din sec. IV.d.Chr., şi 2 fragmente ceramice

mente de vase ceramice din sec I V.
Din cele 4 3 fragm en te, 2 7 sunt d e pereti de
categoric grosi eră lucrată cu mâna, iar J 6, c a
tegorie grosit:ri:i de l a un vas de provizii, lucrat
la roa tă . La aceste a se ad augă 1 fragment de
buză, de categorie fină apa r( i nfmd unui vas de

aparţinând culturii Noua.

Cerarnics din !lcc. IV inelude 66 fr:�gmentt:

de vase ceramice din pastă
mâna (62 de fragmen le dt:

grosieră,
pere�i,

lucrate cu

3 fragmente
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casetei. Prin extinderea casetei cu un carou de 2
x 2 m, groapa a fost cercetată în întregime.
Groapa 20 (Pl.XV,4 ), a fost descoperită în
C1 în carourile 1-2, la nivelul stratului steril (Pl.
VII, 5), la adâncimea de 0,50 m, de la suprafaţa
terenului. Avea gura circulară, pereţii arcui ţi în
zona umerilor şi fundul aproape drept. Dg. =
0,80 m; Df.
1,60 m; Ad. = 1,66 m. Umplu
tura gropii a constat din cenuşă, a cărei culoare
varia între cenuşiu, maroniu şi roşiatic, în
amestec cu pământ de culoare neagră, multe
bucăţi mari de chirpici, fragmente de vase
ceramice, câteva pietre de dimensiuni medii,
multe fragmente ceramice, fragmente de oase
de animale, lemn şi lut ars. La adâncimea de
1,35 m se aflau două pietre de dimensiuni mari,
una de 50 x 10 x 20 cm, aşezată orizontal, apro
ximativ în centrul gropii, iar a doua, de 40 x 30
x 25 cm, aşezată oblic în partea de nord a
gropii. Sub aceste pietre, până la fundul gropii,
umplutura consta numai din cenuşă şi conţinea
multe fragmente mici de lemn carbonizat, lut
ars, precum şi fragmente de oase de animale şi
fra�mente de vase ceramice.
In umplutura gropii au fost găsite: 127 frag
mente de oase de animale, 29 fragmente de li
pitură, 2 pietre, precum şi 100 de fragmente de
vase ceramice aparţinând culturii Noua, din
care 86 fragmente (71 fragmente de pereţi, 6
fragmente de funduri şi 9 fragmente de buze) îi
aparţin categoriei grosiere cu suprafaţa adesea
netezită, iar 14 fragmente (6 de pereţi, 7 de
buze şi 1 de fund) provin de la recipiente de
categorie semifină.
Dintre materialele ceramice descoperite în
groapă se disting câteva elemente mai relevante:
- 1 fragment de buză, din categorie grosieră de
culoare cărămizie în interior şi cenuşie în exte
rior, ornamentată cu brâu în relief aplicat crestat
şi cu butoni alungiţi; Dg = 22 cm (Pl. XXII, 3).
- 1 fragment de toporaş ceramic miniatura!,
lucrat din pastă semifină de culoare cenuşie,
bine netezit pe exterior (Pl.XIX, 7).
- 1 vas cu pereţii drepţi şi buza rotunjită,
lucrat din pastă grosieră, de culoare cărămizie,
cu toartă lată aplicată pe corp (Pl.XXII, 2).
- 1 fragment din gresie prelucrată, folosită
probabil la ascuţirea uneltelor (Pl.XIX, 5).
Groapa 21 (Pl.XV, 2), a fost descoperită pe
latura de vest a C1, la nivelul solului steril, la
adâncimea de 0,50 m. Avea forma unei clepsidre
(Pl. VII, 4): largă Ia gură, îngustă l a mijloc, după
care se lărgeşte în jos. Fundul este sferic, iar groa
pa are următoarele dimensiuni: D mi n . 0,80 m,

provizii lucrat la roată, de culoare cărămizie.
Dintr-o parte a fragmentelor se reconstituie o
oală-borcan, lucrată cu mâna din pastă grosie
ră, bombată în zona umerilor, strânsă la gât şi
buza răsfrântă în exterior (Dg 21 cm, Df =
13,5 cm, H = cea. 35 cm) (Pl.XXVI, 6).
Groapa 24 (Gr.24) a fost descoperită în
colţul nord-estic al car. 4. Ea a fost distrusă în
proporţie de cea. 50 %. În urma cercetării a
ceea ce a rămas din groapă, s-a constatat că
aceasta avea gura circulară relativ îngustă, pe
reţii arcuiţi şi fundul sferic, iar umplutura ei a
constat din cenuşă, resturi de lut ars, lemn car
bonizat, ceramică şi 12 fragmente de lipitură.
De aici au fost recoltate şi 2 obiecte de fier: 1
burghiu şi 1 fragment de cui. Trebuie precizat
că s-au descoperit puţine obiecte de metal.
Fragmentele ceramice descoperite aparţin sec.
IV. Ceramica lucrată cu mâna este reprezentată
de fragmentele unor oale-borcan cu buza uşor
evazată, lucrate din pastă grosieră, prost arse
(Pl.XXVI, 2-5) şi de o buză de vas de tip krau
sengefasse, lucrată la roată, din pastă grosieră şi
ornamentată cu valuri incizate (Pl.XXVII, 4).
Groapa 4 (Gr.4) a fost descoperită în partea
de sud a secţiunii 7, la adâncimea de 0,6 m
(Pl.XV, 1) în apropierea gropilor Gr.22, Gr.23,
şi Gr.24. Partea superioară a gropii a fost dis
trusă de lama buldozerului.
Groapa avea gura ovală, pereţii în pantă şi
fundul drept, cu următoarele dimensiuni: Dg.
1,64 - 2,00 m; Df. 1,20 m; Ad. = 0,90 m.
Umplutura gropii - pâmânt negru în ames
tec cu cenuşă.
În groapă au fost găsite: 1 fragment de râş
niţă, 1 fragment de os de animal, 1 fragment de
li-pitură şi 38 fragmente ceramice din sec.
IV.d.Chr. Predomină ceramica grosieră lucrată
cu mâna: 30 fragmente de pereţi, 2 de funduri şi
5 de buze. Cetegoriei fine lucrată la roată, îi
aparţine 1 fragment de buză de culoare cenuşie.
Caseta 1 (C1 ), 2 x 2 m, a fost deschisă la 46
m nord de S1, orientată uşor spre NV-SE. Stra
tul vegetal avea grosimea până la 0,20 m, de cu
loare gălbuie conţinând mult nisip. Sub acesta se
afla un strat maroniu-gălbui cu mult mâl,
cuprins între adâncimile de 0,20 şi 0,32 m, lipsit
de material arheologic. Stratul de cultură, de
culoare cenuşiu închisă, se afla între 0,32 - 0,60
m. Din acesta provin multe fragmente ceramice,
mai ales pe latura de vest a casetei, unde a fost
descoperită o groapă (Gr.21 ). Pe latura de est a
casetei, la adâncimea de 1,25 m, în stratul steril
a rnst surprinsă o p a tă semicirculară de culoare
maronie (Gr.20), ce intra mult sub peretel e
=

=

=

=

=

D. max = 1,6 m, Dg. = l , l U m, Ad. = 2,70
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Caseta 3 (C3), 2x2 m (Pl.XIII, 5), a fost
deschisă la 10 m nord şi 2 m est de C2. Stratul
superior, gros de până la 0,20 m, era amestecat
şi conţinea, alături de pământ negru, pământ
galben. Sub acesta, până la 0,60 m adâncime, se
afla un strat mâlos de culoare castanie. Între
0,60 şi 0,80 m, aparea o lentilă de pământ negru
în care, izolat, s-au descoperit fragmente
ceramice şi lut ars. Stratul steril apare imediat
sub această lentilă.
Caseta 4 (C4) 2x2 m, a fost deschisă la 10 m
nord şi 2 m est de C3. Situaţia stratigrafică (Pl.
XIII, 4) este următoarea: până la adâncimea
de 0,40 m apărea stratul vegetal în amestec cu
nisip galben, în partea de sud a profilului
aparea o lentilă de pământ negru tasat, lipsit
de materiale arheologice; între 0,40 şi O,70 m
se afla stratul de cultură, pigmentat cu frag
mente de lut ars. Din acesta provin: 3 frag
mente de oase şi 1 fragment de lipitură, pre
cum şi 56 fragmente ceramice de categorie
grosieră din sec. IV, din care: 5 1 de la pereţi, 3
de la buze şi 2 de la funduri. Stratul steril, nisip
de culoare galbenă, a apărut la adâncimea de
0,70 m.
Caseta 5 (C5) 2x2 m, a fost deschisă la 10 m
nord şi 2 m est de C4. Din această casetă a fost
decopertat doar stratul vegetal gros de 0,20 m,
lipsit de materiale arheologice. Cercetarea
casetei nu a fost terminată, din cauza refuzului
constructorului de a mai susţine săpăturile.

În jumătatea superioară a gropii, până la
adâncimea de 1,35 m, au apărut multe frag
mente ceramice din sec. IV. Pământul din
umplutură era de culoare neagră, puternic
tasat, cu puţine urme de chirpici şi lemn ars. În
jumătatea de jos, de la adâncimea de 1,35 m, şi
până la steril, umplutura a fost diferită - afâ
nată de culoare maronie, dar materialul arheo
logic era amestecat, din epoca bronzului şi din
sec. IV. După toate aparenţele, avem de-a face
cu două gropi suprapuse (21 şi 21a).
În partea inferioară a gropii (21 ), apar multe
fragmente ceramice, chirpici, lemn, lut ars, şi
câteva lentile de lut nears de culoare galbenă.
La adâncimea de 2,50 m, a fost observată o
lentilă de cenuşă de culoare neagră, groasă de
circa 8 cm, lipsită de fragmente ceramice.
Din cele două gropi suprapuse provine un
material arheologic bogat: 52 fragmente de oa
se de animale, 9 fragmente de lipitură, 1 frag
ment de râşniţă, 3 pietre şi 104 fragmente cera
mice din epoca bronzului şi din sec. IV. Nu s-a
constatat nici o diferenţiere privind distribuţia
materialului ceramic, acesta era amestecat în
umplutura gropii. Din acest punct de vedere nu
s-a putut diferenţia o groapă de cealaltă.
Ceramica semifină lucrată cu mâna, nete
zită, este reprezentată de 15 pereţi, 1 1 buze şi 1
fund, aparţinând culturii Noua.
Categoriei ceramice grosiere lucrate cu mâ
na, îi aparţin: 51 pereţi, 1 1 funduri, şi 15 buze.
A fost descoperit un singur fragment ceramic
din pastă fină, de culoare cenuşie, lucrat la
roată. Materialul ceramic descoperit aparţine
secolului IV. d.Chr.
Caseta 2 (C2), 2 x 2 m, a fost deschisă la 10
m nord de Cl. Din profilul de vest (Pl.XIII, 3),
s-a constatat că până la adâncimea de 0,60 m
stratul a fost deranjat şi prezenta pământ negru
amestecat cu nisip galben, secvenţă din care
lipseau materiale arheologice; în partea de
nord, între 0,28 şi 0,60 m, a apărut un strat de
pământ negru, din care provin 17 fragmente de
vase ceramice lucrate cu mâna, dintre care: 15
de pereţi şi 2 de funduri; 3 fragmente de vase
ceramice lucrate la roată, din care: 1 de perete,
1 de fund inelat, ambele de culoare portocalie,

Complexe cercetate În afara secţiunilor
Groapa 6 (Gr.6) a fost descoperită la nivelul
solului steril, în carou! A'- 6' în suprafaţa din
care constructorul deja înlăturase un strat de
cea. 0,35 - 0,4 m. Groapa avea gura circulară şi
se lărgea spre fundul drept, având următoarele
dimensiuni: Dg. 0,92 m; Df. = 1,32 m; Ad.
= 1,24 m (Pl.XVII, 4).
Umplutura gropii era formată dintr-un
pământ negru, tasat.
În groapă au fost descoperite: 1 fragment de
os de animal, 2 fragmente de lipitură şi 5 frag
mente de vase ceramice din sec. IV, din care: 3
de pereţi, 1 de buză, lucrate cu mâna, din pastă
grosieră, bine arsă, precum şi 1 fragment de vas
de culoare �nuşi�, l ucra t la roată din pastă fi nă.
=

precum şi 1 fragment de perete de culoare

cenuşie. Culturii Noua îi aparţin 4 fragmente,

Groapa 7 (Gr.7) a fost descoperită în
apropi erea gropii 6, în carou! H'- 6', la nive l ul
solului steril, la adâ ncimca de 0,4 m. Groapa
avea forma circulară şi se l ărgea spre fundul
dre pt, având următoarele d im ensiu n i : Dg.
O,R m; Of.
1 ,2 m; Ad.
1 ,2 m (PI.XIV, 5).

d i ntre care: 1 de fund de vas, 2 d e pereti şi 1 de
buză; toate au su p rafa�a hine netezită, de
culoare cenu�ie. Î n tre 0,60 şi 0,75 m , pământul

este pigmentat cu lut ars, de culoare ro�iatică .
S t ratu l ste ril ·· nisip galben argilos - a apăru t la
adâneimca de 0,75 m .

=
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Umplutura gropii consta din pământ de cu
loare neagră, puternic tasat. Nu conţinea mate
riale arheologice.
Groapa 8 (Gr.8) a fost descoperită în carou!
B-1 1', la nivelul sterilului, la adâncimea de 0,4 m, în zona în care humsul fusese deja înde
părtat de lama buldozerului. Avea formă de
clopot cu următoarele dimensiuni: Dg. = 1 m;
Df. = 1,4 m; Ad. = 1,4 m (Pl.XVI, 4).
Umplutura - pământ de culoare neagră pig
mentat cu fragmente de lut ars de culoare roşie.
Materialul arheologic descoperit în groapă
constă din: 1 fragment de os de animal şi 1 1
fragmente d e vase ceramice (categoria gro
sieră: 6 de pereţi, 2 de buze; de categorie fină:
1 de la o oală cu brâu alveolar şi a două de la o
oală mică de formă bitronconică, şi 3 fragmen
te de la fundul unor vase din categoria oalelor
bitronconice, aparţinând culturii Noua.
Groapa 9 (Gr.9) a fost descoperită în partea
estică a zonei cercetate, în carourile F, G-17',
18' (Pl.XIV, 6). Groapa a fost afectată de
lucrările de exploatare a carierei, de la ea pă
strându-se doar o jumătate (Pl.VII, 3). Era în
formă de clopot cu următoarele dimensiuni:
Dg. = 0,84 m; Df. = 1,68 m; Ad. = 1,80 m.
Umplutura gropii consta dintr-un pământ de
culoare cenuşie.
În umplutura gropii s-au găsit: o fusaiolă
lucrată din pastă semifină, de formă bitronco
nică, cu exteriorul lustruit, de culoare neagră,
cu diametru! de 3,2 cm, iar al perforaţiei de 0,6
cm (Pl.XIX, 4), 2 fragmente de oase de ani
male şi 1 1 fragmente ceramice aparţinând cul
turii Noua. 9 fragmente ceramice (8 de pereţi şi
1 de fund) sunt de categorie grosieră, iar 2 (1
de buză neagră lustruită, de la un vas bitron
conic, precum şi o toartă cu buton), ce aparţin
categoriei fine.
Groapa 11 (Gr.1 1) a fost descoperită în
carourile C',D'-5', la adâncimea de 0,6 m, la
nivelul solului steril, unde constructorul deco
pertase deja stratul superior. Avea gura circu
lară, pereţii uşor arcuiţi, şi fundul sferic, cu
următoarele dimensiuni: Dg. = 1,52 m; Dmax
= 1,7 m; Ad. = 2,3 m (Pl.XVI, 3).
Umplutura gropii, în partea sa superioară,
până la adâncimea de 1,2 m, prezenta un
pământ maroniu în amestec cu mult nisip, iar în
partea sa de jos consta din mai multe lentile de
lut ars şi crud, pământ afânat de culoare roşia

arheologice, singura excepţie făcând un fund
de vas de dimensiuni mari depus sau aruncat pe
fundul gropii.
Din umplutura acestei gropi s-au recoltat: 10
fragmente de oase de animale, 2 fragmente de
lipitură, 78 fragmente de vase, din care 7 ale
culturii Noua şi 71 din sec. IV.
Culturii Noua îi aparţin 6 fragmente de
pereţi şi 1 de buză, toate lucrate din pastă semi
fină, de culoare cenuşie, cu urme de netezire.
Ceramica din sec. IV este reprezentată de
trei categorii: grosieră lucrată cu mâna, gro
sieră lucrată la roată şi fină lucrată la roată.
Primei categorii îi aparţin 35 fragmente de
pereţi şi 4 de buze; celei de-a doua - 13 frag
mente de pereţi şi 2 de fund, ultimele de la un
vas mare de provizii, de culoare cenuşie des
coperit pe fundul gropii (Df = 19 cm, H păs
trată = 15 cm , grosimea pereţilor = 1,2 cm Pl.XXVII, 8); categoriei ceramice fine lucrate
la roată, de culoare cenuşie îi aparţin 10 frag
mente de pereţi şi 5 de funduri.
Groapa 12 (Gr.12) a fost descoperită în
carourile 6', 7'- C'. Era în formă de clopot, cu
pereţii puternic arcuiţi în zona umerilor şi avea
următoarele dimensiuni: Dg. = 1 m; Df. = 1,4
m; Ad. = 1 ,3 m (Pl.XVII, 5).
Umplutura gropii consta din pământ de
culoare neagră; tasat.
Din inventarul gropii au fost recuperate: 3
fragmente de oase de animale, 2 fragmente de
râşniţă, o piatră şi 16 fragmente ceramice
aparţinând culturii Noua, din care 12 sunt de
categorie semifină şi 4 de categorie grosieră.
Ceramicii lucrate din pastă semifină, bine
netezită, îi aparţin: 8 pereţi, 2 funduri şi 2 buze.
Din această categorie remarcăm un fragment
mare de buză de culoare cenuşie, a unui vas
decorat cu două brâuri alveolate.
Ceramica grosieră este reprezentată de 3 frag
mente de pereţi şi 1 fragment de fund de vas.
Groapa 13 (Gr.13) a fost descoperită în
carourile 4',5'- H, la adâncimea de 0,60 m. Ea
fusese deja secţionată de lama buldozerului.
Atât cât a permis cercetarea părţii rămase
intacte, s-a putut stabili că gropa avea gura cir
culară, pereţii arcuiţi şi fundul sferic, cu urmă
toarele dimensiuni: Dg. = 1,6 m, Dmax. = 1,9
m, Ad. = 2,30 m (Pl.VII, 6).
Umplutura consta din mai multe secvenţe.
În partea de nord a gropii apărea o lentilă de
lut crud de culoare galbenă, groasă de 0,4 - 0,7,

tică, puternic ars, t:u mult lemn carbonizat,
dcosehil uc bogate în materiale arheologice.
La baza umpluturii se afla tm str:11 uc pământ
de culoare ncagrii, t asat, şi lipsit de m ateriale

fără maturiale arheologice; sub ca se afla altă
secvenţă, t:umpusa din pământ de culoare roşi
atică, putern ic ars, gros de 0,1-0,4 m; pc fundul
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gropii se afla un strat de pământ negru, tasat,
cuprins între -2,10 -2,30 m, lipsit de materiale
arheologice (Pl.XVI, 2).
Din umplutura gropii s-au recuperat: 1 frag
ment de ac de os (Pl.XIX, 10), lustruit, ars la
negru, cu ambele capete rupte în vechime
(lungimea păstrată = 8 cm); 16 fragmente de
oase de animale; 5 fragmente de lipitură; 2
pietre, dintre care una prelucrată, de formă
tronpiramidală, lungă de 9,5 cm, probabil
folosită ca lustruitor pentru ceramică; şi 140
fragmente ceramice.
Ceramica găsită în umplutura gropii apar
ţine sec. IV. Predomină specia grosieră lucrată
cu mâna: 127 fragmente de pereţi, 12 frag
mente de buze şi 1 de fund cu multă arsură în
interior.
Un singur fragment - de culoare cenuşie şi
omamentat cu valuri incizate - provine de la un
recipient lucrat la roată.
Groapa 14 (Gr.14) a fost descoperită în
carourile N - 5',6'. Ea fusese deja secţionată pe
verticală de lama bulduzerului, reuşindu-se
cercetarea doar a jumătăţii sale estice (Pl.
XVII, 3). Atât cât a permis cercetarea părţii
intacte a gropii, s-a constatat că aceasta avea
gura circulară şi se lărgea spre fundul drept, cu
următoarele dimensiuni: Dg. = 1,44 m; Df.= 2
m; Ad. = 1,6 m.
Umplutura gropii era compusă din pământ
galbui-maroniu în amestec cu lut ars.
În partea de nord a gropii, la adâncimea de 0,8
m, a fost surprinsă o depunere de oase de ani
male (în special resturi de coaste şi falange) con
stând din 28 fragmente de oase şi 4 fragmente
ceramice de factura Noua. Pe fundul gropii, sub
această depunere, se aflau 5 cochilii de melci.
Din umplutură au mai fost recuperate: 12
fragmente de oase, o piatră şi 23 fragmente
ceramice aparţinând culturii Noua, de categorie
semifină (16 de pereţi, 2 de funduri şi 5 de buze).
Groapa 15 (Gr.15) a fost descoperită în
carourile D'- 2',3', la adâncimea de - 0,4 m, la
nivelul solului steril. Groapa avea gura circu
lară, pereţii arcuiţi în exterior şi fundul sferic
Dimesiunile: Dg. = 1,24 m; Dmax. = 1,4 m;
Ad. = 2,4 m (Pl.XVI, 5).
Până la adâncimea de 1 2 m, u mpl u tura
gropii e ra formală d in tr-un pământ maroniu,
tasat, fără materiale arheologice. Jum ăt atea de
jos a gro p i i a fu rnizat , în schimb, un material

lut puternic ars, de culoare roşiatică, cu multă
cenuşă şi fragmente de lemn carbonizat. Aceste
lentile se aflau la adâncimea cuprinsă între -1,1
- 2,1 m. De la adâncimea de - 2,1 m, până pe
fundul gropii, se afla o secvenţă de pământ ne
gru, ars, în amestec cu multă cenuşă, aici găsin
du-se mai multe fragmente ceramice.
Inventarul gropii este compus din: 3 bucăţi
mari de zgură de fier şi o " turtă " de fier; 15
fragmente de vase ceramice din sec. IV, din
care 7 de categorie grosieră lucrată cu mâna (5
fragmente de pereţi şi 2 de funduri) şi 8 de
categorie fină lucrată la roată (7 fragmente de
pereţi şi 1 fund). Din categoria grosieră se
reconstituie, parţial, partea superioară a unui
vas - o oală cu corpul bombat, fundul drept, cu
pereţii groşi de cea. 1 cm, de culoare cărămizie,
cu urme verticale de degete pe exteriorul cor
pului; H păstrată = 17 cm (Pl.XXVI, 1).
Groapa 16 (Gr.16) a fost descoperită la vest
de groapa 15, în carourile 1',2'- C',D', la adân
cimea de - 0,5 m, la nivelul solului steril. Groa
pa avea gura circulară, pereţii arcuiţi şi fundul
sferic, cu dimensiunile: Dg. = 1,5 m; Dmax. =
1,8 m; Ad. = 2,44 m (Pl.XVI, 6).
Umplutura - pământ de culoare cenuşiu
închis - pigmentată cu lemn carbonizat şi lut
ars. Până la adâncimea de 1,3-1,6 m, umplutu
ra era formată din pământ de culoare cenuşie,
afânat, în care - la adâncimea de 0,85 m - a fost
descoperit un fragment de turtă de fier.
De la această adâncime în umplutură au
apărut o serie de lentile, de lut ars de culoare
roşiatică, cenuşă de culoare neagră, lut crud de
culoare galbenă, ce formau umplutura până la
adâncimea de 2,00 - 2,10 m, în care au apărut
multe fragmente de vase ceramice şi oase de
animale. S-a remarcat prezenţa masivă în
această parte a umpluturii gropii a ceramicii stri
ate de factură Noua. Sub aceste lentile, se afla
un strat de pământ negru, tasat, lipsit de materi
ale arheologice, depus direct pe fundul gropii.
Inventarul gropii a fost compus din: 10 frag
mente de oase de animale, 7 fragmente de li
pitură, precum şi ceramica din epoca bronzului
şi din sec. IV.
Ceramica din sec. IV include cele două ca
tegorii : grosieră lucrată cu mâna (84 pereţi, 18
funduri provenite de la 10 vase şi 19 buze) şi
fină lucrată la roaLă ( 1 5 fragmcnLe pereti de
culoare ce nu şi e , 1 1 de culoare gălbuic şi 3 fun

,

duri de VfiSl').
Culturii Noua

arheologk t:o nsi s Len t, printre care şi două turte
1..k fier , una păstrată integral (PI .XXVlll, �). şi
ceal altă
multă

îi aparţi n: u rotiţă de c..:a r
miniatura!, lucraLă din pastă fină de culoare
ccnu:,ie, cu urme de folosinţă l ăsate de asia

fragmentar. Ambel e

zgură de

fier,

sc allau alănui de
deasupra u no r lentile de
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ceramice din sec. IV, din care 18 sunt de cate
gorie grosieră lucrată cu mâna (12 fragmente
de pereţi, 1 de fund şi 5 de buze) şi 1 fragment
de categorie fină lucrat la roată (de peretele
unui vas ornamentat cu bandă lată formată din
linii incizate, de culoare cărămizie).
Groapa 18a (Gr.18a) descoperită în carou] P
- 2' Ia nivelul solului steril, Ia ad. de 0,40 m,
suprapunând parţial Gr.18, fără să fi fost sta
bilit exact raportul dintre cele două gropi. Avea
gura circulară, se lărgea spre fundul drept şi
avea următoarele dimensiuni: Dg.= 0,64 m;
Df. = 1,20 m; Ad. = 1 ,40 m (Pl.XVII, 2).
Umplutura nu se deosebea de cea a Gr.18.
Lipsită de materiale arheologice.

căruciorului. Are următoarele dimensiuni: D =
4,5 cm, D orificiului = 1,5 cm, Grosimea = 0,8
cm (Pl.XIX, 1); 1 fragment de fund de vas
negru lustruit, 3 fragmente de pereţi şi 5 frag
mente de buze. Au fost parţial reconstituite
următoarele forme ceramice:
- un vas de provizii, lucrat din pastă grosieră
în amestec cu nisip şi pietricele, cu corpul tron
conic, buza dreaptă având marginea tăiată ori
zontal, cu exteriorul striat, cenuşiu în interior şi
cărămiziu pe exterior, omamentat sub buză cu
un brâu alveolat. Are următoarele dimensiuni:
Dg = 40 cm, H păstrată = 28 cm, grosimea
pereţilor = 1,2 cm (Pl.XXI, 2).
- un vas lucrat din pastă semifină cu pie
tricele, de formă bitronconică, cu buza uşor
evazată cu marginea tăiată oblic spre exterior,
ornamentat pe umăr cu un brâu alveolat, de
culoare cărămizie pe exterior. Dg = 38 cm, H
păstrată = 22,5 cm, şi grosimea pereţilor de =
1,2 cm (PI.XXI, 1).
- partea inferioară a unui vas cu fundul
drept şi corpul globular, de culoare cenuşiu
închis, cu exteriorul netezit; Of = 10 cm, H păs
trată = 14,5 cm, şi grosimea pereţilor = 0,7 cm
(Pl.XXII, 9).
- partea superioară a unui vas lucrat din
pastă semifină, cu buza rotunjită şi trasă uşor în
interior, cu toarta înclinată pe corp, cenuşiu pe
exterior şi negru în interior, lustruit până la
luciu metalic; Dg = 16 cm (Pl.XXII, 6).
Groapa 17 (Gr.17) a fost descoperită în
carou] N - 2', la adâncimea de 0,40 m, la nivelul
solului steril. Groapa avea gura circulară şi
pereţii ce se lărgeau spre fundul drept, cu
următoarele dimensiuni: Dg.= 1,08 m; Of. =
1,80 m; Ad. = 1,80 m (PI.XVII, 1). Umplutura
gropii era formată dintr-un pământ negru, tasat.
Inventarul gropii constă din 2 fragmente de
oase de animale şi 4 fragmente ceramice (3 de
categorie grosieră, 1 de categorie semifină).
Din categoria grosieră menţionăm un fragment
cu exteriorul striat, iar din categoria semifină, 1
fragment de buză de strachină cu un brâu în
relief, aparţinând culturii Noua.
Groapa 18 (Gr.l8) a fost descoperită în
carourile O,P - 1',2', la adâncimea de 0,40 m, la
nivele] solului steril (Pl.XVII, 2). Groapa avea
gura circulară, pereţii arcuiţi şi fundul sferic, cu
următoarele dimensiuni: Dg. = 1,24 m; D max.
= 1 ,50 m; Ad. = 2,60 m.
Umplutura gropii cons t a

Sector B.
În punctul "Tag" , la sud de cariera abando
nată, aflată la marginea de sud a satului, pe
partea de vest a DN 12, pe o suprafaţă de cea.
60 x 30 m (Pl.II, 3), au fost descoperite materi
ale arheologice de factură precucuteniană.
În scopul verificării stratului de cultură, a
fost efectuat un sondaj de 1,20 x 2 m (Pl. V, 1-2),
în care a apărut o groapă de gunoi modernă. În
profilul de sud al acestui sondaj s-au făcut
următoarele observaţii de ordin stratigrafic:
stratul vegetal se află între O şi 0,30 m; stratul
de cultură, ce se caracterizează prin pământ
negru în care apar fragmente ceramice precu
cuteniene, se află între 0,30 şi 0,70 m; imediat
sub stratul de cultură, la adâncimea de 0,7 m,
apare stratul steril caracterizat prin mai multe
lentile de nisip galben argilos.
Materialul ceramic recoltat de la suprafaţa
terenului, din stratul de cultură, cât şi din
umplutura gropii moderne, este reprezentat de
ceramică de tip B, (MARINESCU-BÂLCU 1974,
56), cu multă pleavă şi pietricele pisate în com
poziţie, arsă la negru, brun sau roşu-cărămiziu
(fie complet, fie numai la suprafeţe), având de
cele mai multe ori un înveliş de aceeaşi culoare.
Pe această categorie ceramică se găsesc numai
ornamentele excizate.
Dintre acestea se remarcă: două buze de
vase de proporţii mijlocii, cu gât cilindric înalt,
buza tăiată oblic spre exterior, de culoare
cenuşie, ornamentate cu linii orizontale
incizate (Pl.XVIII, 6, 1 1); un fragment de Ia o
strachină cu umăr pronunţat şi ornamentat cu
triunghiuri excizate sub forma " dinţilor de lup"
(Pl.XV I I I , 1 ) ; un fragm e n t de pe rete omamen

din pământ negru

tat cu cxcizi i

tasat.

I nventarul gropii este compus din: 1 frag
men t de ns de animal şi 19 fragmente de vase

X X V I I I , 2);

în

forma "tablei de

şah" ( Pl.

n huză rot unji t ă ornamentată . pe

exterior cu un �ir de
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lup " dispuse cu vârful în jos, sub care, pe corpul
vasului se află un ornament excizat sub forma
"
" tablei de şah (Pl.XVIII, 3), o buză de vas, de
corată pe exterior cu un şir de incizii sub forma
"
" dinţilor de lup cu vârful în sus, sub care se
află o bandă lată excizată sub forma " tablei de
şah" dispusă orizontal pe corp (Pl.XVIII, 12),
un vas cu profilul în forma de S, cu buza uşor
evazată cu marginea rotunjită (Pl.XVIII, 7); un
fragment de perete de la un vas ornamentat cu
linii late excizate (Pl.XVIII, 4); un fragment
ornamentat cu bandă lată, mărginită cu excizii
sub forma "dinţilor de lup " dispuse cu vârful
spre interior (Pl.XVIII, 5); un fragment pro
venit de la un vas de mari dimensiuni, cu buza
tăiată drept, lustruit în interior, de culoare
cărămizie şi o bandă lată lustruită sub exteri
orul buzei, sub care se află suprafaţa barboti
nată, de culoare neagră, cu mici proeminente
cilindrice aplicate pe exterior (Pl.XVIII, 10), cu
tradiţie în mediul culturii Criş, şi cu analogii în
mediul precucutenian (MARINESCU-BÂLCU
1974, 238; Fig. 45, nr. 2, Ghigoeşti - Trudeşti).
Dintre piese, menţionăm o lamă de silex, de
culoare maronie, cu urme de lustru şi retuşe pe
ambele feţe (Pl.XVIII, 8), şi o aşchie de silex
cenşiu - închis (Pl.XVIII, 9), descoperite la
suprafaţa terenului.

col separat, deoarece acest material prezintă
toate caracteristicile specifice şi culturii Boian
(DUMITRESCU 1968, 18), răspândită în această
parte a Transilvaniei. Nu exclud posibilitatea ca
această aşezare să reprezinte un punct de con
tact al celor două culturi (DUMITRESCU 1988,
35), ipoteză ce se poate confirma în momentul
deschiderii unor suprafeţe mari în acest punct.
Cultura Boian este cunoscută în sud-estul
Transilvaniei şi suprapune spaţiul de locuire al
culturii ceramicii liniare. Materiale aparţinând
acestei culturi au fost descoperite în 16 staţiuni
din Transilvania (CoMşA 1974, 32-36, Fig. 10;
MAxiM 1999, 98). Descoperiri aparţinând cul
turii Precucuteni în Transilvania, sunt repre
zentative doar pentru faza 1, ceramica desco
perită la Olteni, îmbină elementele decorative
ale acestei faze. În judeţul Covasna, au fost
descoperite 6 staţiuni în care au apărut materi
ale precucuteniene din faza 1, la Eresteghin,
Moacşa, Sfânu Gheorghe - Cetatea Cocostâr
cului, tot în oraş pe strada Văradi şi la Turia
(Rep.Arh.Cv. 1998, 102, 103, 127, 128, 144). La
aceste descoperiri trebuie adăugat un nou
punct, Olteni - " Cariera de nisip".
Din suprafaţa cercetată sistematic în anul
2001, au fost descoperite răzleţ şi materiale
arheologice eneolitice, de tip Cucuteni-Ariuşd.
Este vorba de un fragment ceramic de vas cu
corpul bombat, cu proeminenţă perforată ori
zontal, lucrat din pastă fină de culoare porto
calie, descoperit în umplutura Gr.19, şi un frag
ment de coadă de lingură plată, ascuţită la un
capăt, lucrată din pastă fină de culoare
cărămizie, descoperită în umplutura gropii 2
(Pl.XX, 2).
Un singur fragment ceramic aparţine
perioadei de trecere de la eneolitic la epoca
bronzului (perioadei de tranziţie), culturii
Coţofeni (Pl.XX, 7), şi este lucrat dintr-o pastă
nisipoasă, de culoare cenuşie, ornamentat cu
două şiruri de alveole, realizate prin adâncire
în pasta vasului (RoMAN 1976, 24).
Pentru perioada mijlocie a epocii bronzului,
aparţinând culturii Wiettenberg, a fost desco
perit un singur fragment ceramic în umplutura
vetrei ce aparţine unei căni cu corpul globular;

STRATUL DE CULTURĂ

În urma săpăturilor arheologice, s-a con
statat că stratul de cultură al aşezării, în
suprafeţele cercetate este sărac, deşi are o
grosime cuprinsă între 0,15 - 0,45 m, marcat de
pământul cenuşiu - închis. Aşezarea din zona
A, a fost sezonieră, resturile de cultură materi
ală, în special ceramica, s-au păstrat în număr
redus. Singurele zone rămase neafectate în ca
drul acestei aşezări sunt reprezentate de com
plexe; o locuinţă, o vatră şi 26 gropi menajere.
Acestea din urmă sunt din perioade diferite şi
au dimensiuni variabile. Stratul steril apare re
lativ la suprafaţa terenului, la adâncimea cu
prinsă între - 0,35 - 0,45 m, prin pământul gal
ben - nisipos lipsit de urme de cultură materi

ală. În zona sondaj ului B, stratul de cultură se
îngroaşă şi este cupri ns între - 0,30 O, 70 m,
bogat în materiale arheologice de factură ne
olitică.

este de culoare roşiatică, lucrat din pastă semi
cancluri late oblice

fină şi ornamcntat cu
(Pl.XX, 8).

-

Din umplutura mai multor gropi a fost

Mllterilllul llrheologit: dl!§cOfn!Fit îH !::eetuflll
B, în special ceramică, a fost încadrat c u l l u ri i
Precucuteni. Asupra încadrării exacte a malcri
alului ceramic, acesta va face cadrul unui arti-

HI3§Mpcrit& o categorie cerăm!că liicialâ di nir

o pastă cu mult nisip şi pie tricele în compoziţie,
bine arsă, de culoare cărămizie şi o nuanţă de
cenuşiu închis, ornamentată cu striuri dezorga-
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nizate pe suprafaţa exterioară, aşa numitul
ornament cu măturică (Pl.XXI, 1, 2; Pl.XXII,
7), de tip - Besenstrich und Textilmuster Keramik
(CAVRUC 1999, 13). Iniţial, am fost tentat să
consider această ceramică din perioada tim
purie a epocii bronzului, mai exact cercului
central european cu ceramică striată, bine re
prezentat în urma descoperirilor de la Zoltan,
(com.Ghitfalău, jud. Covasna), aşezare foarte
bine cercetată în ultimii ani, situată în imediata
apropiere de satul Olteni (CAVRUC G; CAVRUC
1997, 157. Fig. 5-11; CAVRUC 1999, 13). În urma
cercetării atente de către autorul săpăturilor
sistematice de la Zoltan, domnul Dr. Valeriu
Cavruc, consideră că cerarnica striată, desco
perită la Olteni, aparţine culturii Noua,
descoperire extrem de rar întîlnită în cadrul
acestei culturi.
Descoperirile de factură Noua sunt consis
tente, materialul arheologic find descoperit
atât în umplutura complexelor, cât şi în stratul
de cultură. Pe lângă materialul prezentat din
umplutura gropilor, am remarcat un recipient,
oală, cu buza tăiată oblic spre interior, uşor
evazată, de culoare cenuşie, fin lustruită, cu
corpul sferic, fundul drept, şi probabil avea tor
tiţe de prindere, descoperită în partea de est a
carierei, în părnântul ce a fost îndepărtat de
lama buldozerului, Dg = 0,15 crn, Df = 9,5 crn,
H = 10,7 cm şi grosimea pereţilor de 0,5 crn, iar
a fundului de 0,7 cm (Pl.XX, 6). Dintre piese
s-a remarcat un "frecător" sau "bilă " confecţio
nată din tuf vulcanic, descoperită în părnântul
îndepărtat de Iarna buldozerului, şi mai multe
fragmente de lipitură arsă în amestec cu resturi
vegetale, ce reprezintă probabil resturile unei
vetre portabile sau rituale (Pl.XXIII, 1-3), noi
am încercat o reconstituire a acesteia (Pl.
XXIII, 4).
Din umplutura locuinţei, au fost descoperite
fragmente ceramice de tradiţie dacică, din
perioada clasică, lucrate Ia roată, din pastă fină,
de culoare cenuşie spre negru, este vorba de
fragmentele unor străchini; prima are corpul
tronconic cu umărul pronunţat şi buza uşor
îngroşată trasă spre exterior, Dg= 21 crn, iar
grosimea pereţilor = 0,7 crn (Pl.XXIV, 3), a
doua, este de acelaşi tip, numai că deschiderea
gurii este mai largă, Dg= 24 crn şi grosimea pe
reţilor de = 0,5 crn (Pl.XXIV, 4); o ceaşcă opaiţ cu toartă de mici dimensiuni, de formă
tro nconic ă Dg"" 12 cm, Df= 7,5 cm, grosimea
pereţilor
0,9 cm şi H
4,5 cm (PI.XXIV, 2),
cu urme puternice de arsură în intc.rior, cu
analogii în mediul dacic (CRIŞI\N 2000, 122; Pl.
,

=

43/2; Pl. 4511-2); a fost descoperită şi reconsti
tuită forma unei ceşti, cu fundul inelat, corpul
bitronconic cu umărul în unghi de 90°, şi buza
rotunjită, uşor răsfrântă în exterior, de culoare
cenuşiu-închis, lucrată la roată rapidă, cu ur
mătoarele dimensiuni: Dg = 0,13 cm, Df = 7
cm, H = 6,5 crn, grosimea pereţilor = 0,4 cm, şi
a fundului = 0,7 cm (Pl.XXIV, 1); s-a remarcat
un castron, având corpul arcuit şi buza rotunji
tă uşor evazată, ornamentat cu incizii fine dis
puse în val, amplasate pe gât, Dg= 18 cm, gro
simea pereţilor = 0,5 crn şi H păstrată= 7 cm
(Pl.XXIV, 5).
Au fost descoperite şi câteva fragmente ce
ramice lucrate la roată rapidă, de culoare roşie,
lustruite, ornamentale cu linii incizate orizon
tale, provenite de la arnfore, de factură romană
(IONIŢĂ 1966, 206).
Materialul arheologic preponderent desco
perit la Olteni, "Cariera de nisip " aparţine se
colului IV d.Chr. Fragmentele ceramice au fost
răspândite răzleţ pe întreaga suprafaţă cer
cetată, dar consistenţa se află în interiorul com
plexelor cercetate.
Cerarnica acestei perioade este de două ca
tegorii: (IoNITĂ 1966, 201-209). Cerarnica fină,
lucrată la roată, de cele mai multe ori de
culoare cenuşie, gălbuie şi rareori cărămizie,
este bine arsă, vasele au pereţii unifonni şi une
ori lustruiţi. Acestei categori îi aparţine şi
cerarnica zgrunţuroasă, cu mult nisip şi pie
tricele în compoziţie, întâlnită la vasele mari de
provizii. Un loc aparte îl ocupă vasele mari de
provizii, cu marginile îngroşate în interior şi
exterior, decorate uneori cu benzi de linii
drepte şi în val, aşa-numitele Krausengefăsse,
nelipsite din toate aşezările Sântana (Pl.
XXVII, 1-6).
Cerarnica lucrată cu mâna, dintr-o pastă
care a fost degresată cu mult nisip şi pietricele
arsă mai prost iar în cele mai multe cazuri, în
gropi, ea a fost arsă secundar, este întâlnită la
diferite tipuri de vase-borcan şi la ceştile tron
conice.
Cerarnica lucrată cu mâna este sărac orna
mentată, întâlnim brâuri alveolare şi împunsă
turi realizate cu degetul (sau cu un obiect cilin
dric), pe suprafaţa exterioară a unor vase se pot
observa urmele degetelor.
Au fost descoperite puţine piese din metal
(fier): un clopot, puternic oxidat; jumătatea
unei potcoave, în care se observă urme de

caiete cu care era prinsă de copita an i m a l u l ui;
un sfredel oxida!, cu lungimea păstrată de R cm,

=

împreună cu un
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tâlnită în cadrul acestei culturi. Locuirea din
sec. IV., suprapune locuirea din epoca bronzu
lui, fiind marcată de mai multe complexe, din
tre care amintim: o locuinţă cu vatră de foc, 18
gropi menajere, precum şi material arheologic,
în special ceramică uzuală, lucrată cu mâna.
Aceste descoperiri pot fi încadrate culturii Sân
tana de Mureş-Cemeahov, cultură atestată
pentru sec. IV. d. Chr, pe teritoriul României
{IONITĂ 1966, 190-201).
Din zona sectorului B, au fost descoperite
matariale arheologice de o importanţă majoră
pentru cultura Precucuteni. Ceramica des
coperită păstrează toate caracteristicile fazei
Precucuteni 1, dar, pe de altă parte, are ele
mente decorative de tip Boian. Din câte am
constatat la faţa locului, aşezarea a fost distrusă
în mare parte datorită lucrărilor de exploatare
a nisipului, resturile de cultură materială păs
trându-se pe o suprafaţă redusă de aproxima
tiv 30 x 60 m.

fier. În unele gropi au apărut aglomerări de
zgură de fier, împreună cu resturi de lemn şi lut
ars, rezultată probabil de la reducerea mine
reului de fier; este posibil ca unele gropi să fi
fost săpate în acest scop.
CONCLUZII

Cu ocazia săpăturilor arheologice de salvare,
de la Olteni - "Cariera de nisip", efectuate pe
un teren situat în partea de sud a satului, punc
tul "Tag", împărţit de noi în două sectoare A şi
B, au fost descoperite materiale arheologice
din: neolitic, eneolitic, perioada de tranziţie,
epoca bronzului şi din sec. IV. Din punctul A, s
a constatat locuirea din perioada târzie a epocii
bronzului, aparţinând culturii Noua. Repre
zentative sunt 8 gropi menajere, şi un bogat
material arheologic, din care s-a evidenţiat
ceramica striată, descoperire extrem de rar în-
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Abstract
The archaeological rescue excavationsfrom 0/teni- "Cariera de nisip ", Covasna county
In 2000, in the arca of a sand quarry, on the land situated in the southern entrance in the Olteni village, in the place called
by the locals 'Tag", on the surface, the pottcry from different periods, was found. Between the quarry's administrator,
(DOMARKT S.R.L.) and The Eastern Carpathians Museum, a rescue excavations contract was signed. According to this, the
research team from The Eastern Carpathians Museum conducted by V. Cavruc proceeded to the rescue excavations.
lnside the site two distinct areas were distinguished: A and B.
The first of them, A, is situated at 800 m south from the village, between National Road no. 12 and the Braşov Miercurea-Ciuc rail-way. On a surface of about 600 x 80/200, habitation traces from the BA and the 4th century, were spread.
The quarry exploitation destroyed the northern part of the settlement, on a surface of about 6000 square m. The second arca,
B, is situated west from the National Road no. 12, at the village's southern extremity. On a surface of about 60 x 30 m, in the
sand quarry's north extremity, neo·eneolithic potsherds were discovered. The site was strongly affected by the sand quarry
and by the workings for the National Road no. 12.
In the May 7 - July 2 2001, the research team perfonned in the quarry's area rescue archaeological excavations.
The A area. The research was performcd on a surface of about 3.500 square m. The part of the site affected by the
exploitation of the quarry, was researched through the borders and surface scraping at the level to which it had reached.
Where the land remained unaffected, 7 sections (S. l - S.7) and 5 boxes (C.l - C.5) were open-end.
The culture layer was poor: the vestiges from Eneolithic (Ariuşd-Cucuteni typc isolated pot fragments), the transition
period from Eneolithic to the BA (Coţofeni potshereds), the MBA (1 Wietenberg culture pot fragment) were found. The
Noua cuiture vestiges are more numerous (pot fragments, a quem volcanic tuff, fragments of a massive burnt pottery, worked
from paste mixed with vegetable remains, which, probably belong to an oven, with analogies in the Coslogeni culture
(Stelnica, Ialomiţa county). Some dacian pot fragments and some roman amphora fragments were also found. The archae
ological records mainly belong to the 4th century (Sântana de Mureş-Cernjahov cui ture pot vessels and severa! iron pieces).
The Noua culture complexes. There were uncovered 10 pits: Gr. 2, Gr. 8, Gr.9, Gr.5a, Gr.l2, Gr.14, Gr.16a, Gr.l7, Gr.20,
Gr.21. Most of them had circular mouth and walls getting wider towards the straight bottom. The Gr. 16 had the maximum
diameter in the middle of its depth and spherical bottom. Most of the time, the pits'infillings were made of heckled soi!, mixed
with ash, carbonised wood, wattle and daub and pottery. In the pit no.2 (Gr. 2), at its mouth and towards the bottom, large
boulder stones were found. Most of the times, the pits' inventory included pot fragments, animal bones, and, rarely, banc
pieces (1 needle fragment), of stane (1 small wheel fragment from a miniature wagon, of flagstone, 1 axe fragment, abra
sives), or of burnt clay (1 miniature axe; a spindle-head, etc.).
The Noua culture pottery from the site is very fragmented. It includes two categories: coarse and semi-fine ones. There
were restored some entire pottery forms: 1 miniatura! vessel, a globe-shaped pot, decorated on the body with a longue promi
nence, 1 pot with straight walls, pot with a wide handle applied on the body; 1 big vessel with conical body, with its entire
surface ridged, decorated under the rim with alveolated hand.
The semi-fine pottery includes: two-handled jugs with globular body, one thible-shaped miniatura! vessel, jugs with glob
ular body and slightly overriden hendles, with button, a vessel with the handle tight to the body, polished; a vessel with con
ical body, with slightly flaring rim, with an alveolated band on the shoulders. Sometimes, the pottery is decorated. The most
frequent decoration motif is the band in relief, simple or alveolated, rarely, two alvcolated bands. Most frequently, this kind
of decoration is applied to the containers of the coarse category, of high proportions (pots, sack-shaped and cylindrical
shapcd vessels), rarely, it is applied on tureens. The surfacc ridged pot discovered in the site represents a relatively seldom
element within the Noua cu! ture.
The complcxes from the 4th century uncovered in the site are: a house (L. l ) and 17 pits (Gr. l ; Gr.3, Gr.4, Gr.5, Gr.6,
Gr.7 (?), Gr.IO, Gr. l 1 , Gr.13, Gr.l5, Gr.16; Gr.18, Gr.18a (?), Gr.l9, Gr.21a, Gr.23; Gr.24).
Thc house (L.1) was an oval-shaped one (9,5 x 4 m), was dug in the sterile soi! and had 0,8 m deep. A cyrcular-shaped
fire-place was uncovered in the south part of it. The house infilling included black-coloured soi! mixed with bumt wood and
clay fragments. On thc north-west side of the house, the agglomeration of burnt wtatle and doub fragments was uncovered.
Among them, a pottery from the 4th century was found.
On thc margin of the house, a post-hale was grasped. Next of the housc, an oven placed inside an oval-shaped pit was
uncovered. Al the base of the oven, a pavement of clay-fixed stones was uncovered. The oven's surface was clay-lined. Inside
the house, animal bones, some dross fragments, wattle and daub, great amount of potsherds, most of them belonging to the
Sântana de Mureş-Cernjahov culture were found.
The 4th century pottery from the house includes 486 fragments of coarse category, charactcrised by paste mixed with
pounded stane, hand·worked, strongly burnt and slightly leveled, brick or brown colourcd, from the vessels of different
shapes and dimesions, especially tronconical pots with flouring rim, jugs with tronconical body decorated with alveolated
bands, or with ce lis prinled directly on the body. Out of this category of pottery there are to be mentioned the following forms
and tipes: a lid with holding button, transversally perforated; a tronconic cup, with the bottom delimitated by cells; two rush
light cups, with black burnings on the inside. The fine pottery is whcel/made, with fabric containing sand, with very fine sur
faces. It is of gray, brick, or ycllowish colour, often decorated with straight incisions and/or with waves horizontally disposed.
81 potsherds, out of which: 30 are gray coloured, 49 brick colured, 3 black colourcd. There is a grea! number of the krausen
gefassc"s rims, wheel-made, decoraled with incised waves. A hand-made handled rushlight cup of semi-finc fabric, of conical
shapc is also to bc mentioned.
In thc pit's infi l l , an iron horsesshoe fragment, 2 amrnal hone fragmcnls and 59 potshcrds, out of wh lch 1 of the
Wi e tc n bcrg typc (of the cup with widc obliquc n u u ings) and 58 from the 4th ccntury. Thc 4th ccntury pnttcry includcs: 56
fragmc n ts uf coarse fabri c hand-madc ami 2 whccl-mnde fragmcnts.
The prts fro m lhc 4th cc n t u ry, reserachcd in t hc 2001 campaign, can be diveded into 4 types:
,

,

197

www.cimec.ro / www.mncr.ro

DAN BUZEA
1) with straight walls which get narrow towards the straight bottom, with 2 variants: a) with circular mouth (Gr.l9, Gr.21a)
and b) oval-shaped (Gr.4, Gr.5);
2) with circular mouth and arched walls so as the maximum dimeter is at about the middle of its depth, straight bottom
(Gr.3);
3) with arched walls, so as the maximum diameter is situated in the middle of the depth, with spherical bottom, with two
variants: 1) with circular mouth (Gr.10, Gr.11, Gr.13, Gr.15, Gr.16, Gr.18, Gr.23; Gr.24) and 2) oval-shaped (Gr.l).
4) with circular mouth and the walls which get wideer towards the straight bottom (Gr.6, Gr.7; Gr. 18a).
The pits have different infilling: gray settled soil (Gr.1, Gr.l5, Gr.18, Gr.18a); heckled soil mixed with ash (Gr.3, Gr.4,
Gr.lO, Gr.l6, Gr.19, Gr.23, Gr.24); black hackled soil (Gr.5, Gr.6, Gr.7, Gr.21a); with many clay and ash lens (Gr.11, Gr.13).
The 4th Century Pits Inventory.
The Gr.1: 1 animal bone fragment, 1 wattle fragment, a stone, 1 17 potsherds from the 4th century, out of which 102 are
of coarse category, hand-made, 15 wheel-made ones. A rushlight cup, with conical body, was restorcd. It was hand-made, of
coarse fabric, decorated at the body's feet with oval-shaped alveolas.
The Gr.3: a stone, 49 animal bone fragments, 17 wattle fragments, 17 Noua culture potsherds, 175 fragments of the 4th
century pottery, out of which: a coarse hand-made one (140 fragments), a coarse wheel-made one (16 fragments) and fine
wheel-made one (19 fragments).
The Gr. 4: 1 quem fragment, 1 animal bone fragment, 1 wattle fragment and 38 pot fragments from the 4th century, out
of which: 37 coarse category fragments hand-made, 1 wheel-made fine category fragment, of gray colour.
The Gr. 25: 20 Noua culture potsherds and 48 4th century potsherds. The 4th centry pottery includes: 35 hand-made
coarse category potsherds, 23 wheel-made fine category potsherds. A wheel-made vessel, of fine category, with thin walls,
globular body, rim cut oblique towards the exterior and slightly flaring, innelar bottom, gray-coloured, decorated with two
horizontal lines incised on the inferior part of the body.
The Gr.6: 1 animal bone fragment, 2 fragments of wattle, 5 fragments of the 4th century pottery, out of which: 3 hand
made ones from coarse fabric; 1 wheel-made, fine fabriced, gray-coloured recipient's fragment.
The Gr.7: without inventory.
The Gr.10: 17 pot fragments from the 4th century, out of which: 16 hand-made coarse pottery fragments, 1 fine-fabriked
weel-made bawl fragment decorated with an alveolated band.
The Gr.l 1 : 10 of animal bone fragments, 2 wattle fragments, 78 pottery fragments, out of which: 7 of the Noua culture
and 71 from 4th century (39 fragments of hand-made pottery and 15 of wheel-made o ne).
The Gr.13: 1 bone needle fragment, 16 animal bones fragments, 5 wattle fragments, 2 stones (one of which was slightly
worked), 141 potsherds from the 4th sentury, out of which: 140 ones come from the coarse category and hand-made catego
ry, 1 fragment comes from the wheel-made vessel, of gray colour, decorated in incised waves.
"
The Gr.15: 2 bits of the melted iron, much iron dross, 15 fragments of 4th century coarse hand-made pottery and 8 frag
ments of the fine wheel-made pottery.
The Gr.16:10 animal bone fragments, 7 wattle fragments, the 4th century pottery, out of which one can distinguish 121
fragments from 10 coarse, hand-made vessels; 29 fragments of the fine, wheel-made pottery.
The Gr.18: 1bone animal fragment and 19 potsherds from the 4th century (18 of hand-made coarse cattegory and 1 of
wheel-made fine category).
The Gr.18a: united with Gr.18. Stratigrafic report unclear. Without inventory.
The Gr.19: 18 potsherds, out of which 1 of the Cucuteni culture, 17 from the 4th century (15 hand-made potsherds, 1 1 of
which, of coarse pottery and 4 of semi-fine pottery; 2 fragments of wheel-made fine category, gray coloured) .
The Gr.21: 52 animal bone fragments, 9 wattle fragments, 1 quem fragment, 3 stones and 104 potsherds, out of which:
27 of the Noua culture and 77 from the 4th centrury (76 of hand-made coarse category and 1 wheel-made fragment of fine
category).
The Gr.23: 4 animal bone fragments, 5 wattle fragments, 43 potsherds from the 4th century, strong secundary bumt (27
of the hand-made coarse category, 16 of the coarse category from a big wheel-made vessel, 1 of fine category from a wheel
made big vessel, of brick clour).
The Gr.24:1 iron borer and 1 fragment of iron nail; pothserds from the 4th centry (hand-made coarse fabriced, badly bumt
and of 1 wheel-made krausengefasse rim fragment, of coarse category and decorated with incised waves).
ZONE B. On a surface of about. 60 x 30 m, there were discovered archaelogical material of Precucuteni invoice.
A small tranch of 1,20 x 2 m was performed here. lnside it, a modem pit was uncovered. The vegetal soil is situated
between O and 0,30 m depth; the culture layer, characterised through black soil mixt with Precucuteni pottery, was situated
between 0,30 and 0,70 m; immediately under the cultural layer, at 0,7 m depth, the sterile soil appeared.
The pottery found on the surface, as well as that from excavations, includes the category with much husk and pounded
rock, bumt to black, brown or red-brick colour (either completely, or only on the surface). It has most of the times slip of the
same colour. This kind of pottery sometimes is decorated, exclusively by excision technique: horizontal lines, ''wolf teeth",
"chess desk", wide band, Iimitated by the ''wolf teeth". 1 potsherd comes from a big vessel, with its rim cut straight, polished
on the inside, of brick colout and a wide band polished under the rim's exterior, under which the surface is covered with bar
botine, of black colour, with small cylindrical prominences, of the "Criş tradition", with analogies in the Precuteni culture.
From the found pieces, there are to be mentioned: a silex lamina, of brown colour, with polish remains and retouches on
its both sidcs as wcll as a silex chip of grey coloUJ .
1\-anslated by Liliana Lazca

Dan Lucian Buzell
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LEGENDĂ
� - Strat vegetal
� - Strat de cultură
ITITIIl - Pământ negru tasat
11' 1 ' r l - Strat steril
ILL 1 - Lut galben nears
!:-. · ·: ..iJ - Pământ roşiatic ars
1 S::> 1 - Strat pigmentat
l0o 1 - Strat mâl os
E::::::J - Umplutură Loc. 1
rL]- Pământ nisipos steril
1 • 1 - Lipitură Loc. 1
L Ll

o aD

1� 1 - 0s
1 - 1 -Zgură de fier
w -ceramică
1 <5> 1 - Piatră
m - Râşniţă
� -Pavaj Vatră
l as i - Lipitură Vatră
� - Cochilii de melci
[][] - Crotovină

8 - Lentilă cenuşă neagră

[Q] - Groapă menajeră ces. IV. d. Chr.
[)[] - Groapă menajeră Noua
� -Teren exploatat până la 1 5 m adâncime
f: ,·:: \<:1 -Teren decopertat până la 0,40 m adâncime
[]1] - Drum Naţional 12 Braşov - M. Ciuc
[[] - Calea Ferată Braşov - M. Ciuc
cea = circa
Ad = adâncime
c = carou
Dg = diametru gură
cm = centimetru
Of = diametru fund
m = metru
Dmax = diametru maxim
mp = metru pătrat
H = înălţime
sec = secol
S = secţiune
C = casetă
Pl. 1. OLTENI "Cariera de

nisip"

Planşa 1 Plate 1
Lcgcm.Hi 1 /.isi

of conwntional .•ign•.
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LEGENDĂ

�- Aşezare Aruişcl
� - Castrul Roman
[A] - Aşezare Noua;
- 17112
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[]] - Aşezarea precucuteniană
Aşezare sec. IV.

'b"

oc::=

[[2]- Secţiuni Campania 2001

L.L..-----L---.....n.

3. Cariera de nisip

PLANŞA / Plo.tr.

� - Zonă exploatată
[LI - Calea Ferată, Bv - M. Ciuc

l7lJ - D. N 1 2, Bv - M. Ciuc

TI

l . Satul Olteni; 2. Localizare - "'Carierea de nisip "'; 3. Suprafata cercctetă - detaliu.
1. Olteni vil/age; 2. "The Sand Ouarry"Location of ; 3. The researched surface - detail
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Pianşa 1 Plate III
Planul general al săpălurilor. Campania 2001 .
71Je general scheme of the excuvutions. The 2001 campaign.
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l'lanşa 1 Plate IV

Locuinţa 1 1 Hou<e no. 1
1 a. grundris; 1 h, 1 c. profil grundris.
1 a. grundris; 1 b, lc. grundris profile.
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1 a.

O

20 cm.

L.J

Planşa 1 Plate V
l -2. Sector

H

1-2. St<ctt)r D -

Sondaj, Profil de sud.
swvcy, southent pmfUe.

-
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Planşa 1 Plate

VI

vedere di nspre nord; 2. "Cariera de nisip"- vedere d inspre e s t ; 3. Sector B - vedere di nspre nord;
4. Gr. Sa - detaliu; 5. Grundris Sl - ve de r e <! i nspre nurtl; 6. Gr. 5 : Sa - vedere de u 1 1samulu.
"The sand quarry", view [rom the north; 2. 'The sand quarry", view [rom the east; 3. Sector B - westem projile;
4. Pit 5a - delail; 5. Gnmdris Si, view from the north; 6. Pit 5-5a - gPnPml view.

1. "Cariera de mstp " 1.
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Planşa 1 Plate VII

Gr. 21 - profilul de vest; 5. Gr. 20 - partea infe
rioară.: 6. Gr. 1l
1. The pit 110. 2 - th� inji/ling; 2. Tiu: pit no. 2 the laid duwn stones; 3. Th.e pit no. 9 - the eastem section; 4. Th.P. pit no. 21 - the
wesu:m section; 5. The pit no. 20 - tlte inferiorpart; 6. Tlte pit no. /3.

l.

( ir. 2 -

umplu turii;

2. Gr. 2

- piet re depuse; J. Gr. 9 - profilul de est; 4.
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Planşa

1 Plate V I I I

1 . Locuinta 1 · vedere dinspre vest, l a adâncimea de -0,35 m ; 2 . Locuinţa 1 · vedere dinspre est.
1. The lzouse 110. 1 - The view from west, 0,35 m depth; 2. The house no. 1 - Tfle view from easr.
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1.

2.

Planşa

1 Plate IX

1. l .ocuinţa 1 - vedere dinspre. sud-vest , 1:< adâncimea de - 0.50 m; 2. Locuinţa 1 - vedere dinspre nord-est.
1 . The house no. 1 - the view from south - west, at 0,50 m dt:plh; 2. The hou ·t: 110. 1 - the view from north - enst.
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1.

Plnnşa 1 Plate X
- trepte de constructie; 2. l .oc:u inţ« 1 - la nivelul stcri l u l u i .
The. house no. 1 - r:nnsrruclio" sleps; 2 . Thr. house no. 1 � al tiu: stclil /ev�l.

1. Locuinţa 1
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1.

2.

1.

Planşa 1 Plate XI
Locuinţa 1 la nivelul sterilului; 2. Locuinţa 1 la nivelul sterilului.
1. The house 1 at the steril level; 2. The house 1 at the steril level.
-

-

-

-

209

www.cimec.ro / www.mncr.ro

DAN BUZEA

1.

2.

rlanşa 1 Plate X l l

1 . Vatra prăbuşită; 2 . Groapa în care a fost amenajată vatra.
/. Crashed fire-place; 2. 71w pit in which the fire-placewas set-out.
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Planşa 1 Plate XIII
1. Profil vestic Sl; 2. Profil nordic Sl; 3. Profil vestic C2; 4. Profil estic C4; 5. Profil nordic C3; 6. Conturul Ll, la ad. de
0,70 m şi al gropii în care a fost amenajată vatra.

1. Jhe Si wesrem

secrirm.;

.vcction;

?.. The Sl northem scction; 3. Tlw C2 weslern .vectivn; 4. The C4 eastcm section; 5. The C3 northern
The Li outline, at the O, 70 m dcptll a11d of the pil in which the oven wu.•· sl!t-out.

6.
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Plan�a 1 Plate XlV

1.

The. piJ

no. 10;

6.

1. Gr. 10; 2. Orumlris SI la a<.l. 0,7 m; 3. Gr. 2; 4. Gr. 5, 5a; 5. Gr. 7; 6. Gr. 9.
2. 17�e Sl plan at thc O, 7 m dcpth; 3. Tlw pit no. 2; 4. Tire pits 110 5, 5a; 5. 17w pil no. 7; 6. The pil no. 9.
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Planşa 1 Plate XV
1 . Grundris S7 - Gr. 4, Gr. 22, Gr. 23 şi Gr. 24; 2. Gr. 21; 3. Gr. 19; 4. Gr. 20.
- Thc pits 110. 1. 22. 23 and 24; 2. The pil rw. 21; 3. niC pit no. 19; 4. Tire pit no. 20.

1. Th" S7 plun
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3.

2.

-

-

4.
5.

O 40 crn .

6.

L_j

Plnn�a 1 Plate

XVI

1 . Gr. 3; 2. Gr. 1 3; 3. Or. I l , 4. Gr. 8; 5. Gr. 15; 6. Gr. 16
.
1. The ptt no. 3: 2 . The pir no. 13; 3. T11e pit no. 11; 4. Thc pit no. R; 5. T/w pit m;. 15; fi .

214

www.cimec.ro / www.mncr.ro

Jhe pit

no.

1 6.

Săpăturile arheologice de salvare de la Olteni - " Cariera de nisip "

�p<<<�����
1

,

,

1

r

1
1

�

1

l
'

- -

11 1 1 1

1
1
'

1.

2.

4

3.

4.

O 40 cm.
L_j
Planşa

1. Thc pit no.

5.

1 Plate XVII

1 . Gr. 1 7 ; 2 . Gr. 18 - G r . 18a; 3. Gr. 1 4 ; 4 . Gr. 6 ; 5 . Gr. 1 2.
1 7; 2. The pits no. lf/, lfla; 3. The pit no. 14; 4. The pit no. 6; 5.
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Plan�a 1 Plate

XV I I I

Cultura Prccucutcni: 1 - 7 , 1 0 - 1 2 ceramică; H . lamă s i lex; 9. aşch i t: silex.
The Precucuteni cu/ture: 1 - 7, 10 - 12; pottery; 8. silex lamina; 9. silex chip.
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Planşa 1 Plate XIX
Cultura Noua: 1 . Rotiţă de car miniatura!; 2. Fragment de rotiţă/ disc confctionată din gresie; 3. Vas miniatura!; 4. Fusaiolă;
5. Fragment de gresie prelucrată; 6. Pahar miniatura! de tip degetar; 7. Fragment toporaş/toartă din lut; 8. Fragment lustru
itor din piatră; 9. Fragment topor lucrat din tuf vulcanic; 10. Fragment de ac de os foarte bine lustruit; 1 1. Ac de os perforat la un capăt.
The Noua cu/ture: 1. Miniatura/ wagon wheel; 2. Small wheel/disc fragment made offlagstone; 3. Miniatura/ vessel; 4. Spindle
head; 5. Worked fla�:stone fragment; 6. 1himb/e miniatura/ glass; 7.

Sma/1 clay

axe/handle; 8.

Polislung stone fragment;

Vulcanic axe tufffragnumt; 10. Bo11c flcedle fragment we/1 polislled; I l. Brme needle perforated ar one side.
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Plan�a 1 Plate XX

8

de ceşti cu toane supraînăltatc; 6. Onlll.; Cultura Cucu te ni - Ariuşd: 2. Fragment coadă lin
gurii; C:uhuru Coţofeni: 7 . Ceramică; Cultura Wiellenhcrg: 11. Ceramica.
The Nouo Cu/ture: 1,3-5. Cups fragmenrs wi.th overriden handles; fi. Pot; The Cucu reni · Ariu.şd cu/ture: 2. Tai! spoon fmgment;
The Co(ofeni cu/ture: 7. Pullery; TI"' Wiettenl>erg cu/turc: 8. Pottery.

Cultura Noua: 1,3-5. Fragmente
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w

Plaru;o 1 Plate XXI

Cultura Noua: 1 . Vas-borcan; 2. Vas cu suprafata striată.
Ncmfl Cu/ture: 1. Sack-shaped ''essel; RUlged surface vessel.

Tlle
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1 Plate XXII

Cultura Noua: 1 -9. Ccramidl.
Thc Noua Cu/mre: 1-9. Pott.:ry.
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Planşa 1 Plate XXIII
Cultura Nouu: 1 ·3, f'ragmcnte lipilură; 4. Reconstituirea grafică

a vetrei portul>ilc.
T!r( Naua Cu/ture: 1•3, Wallle frllWnenls.: 4. nmplrical restoring oftiu' pvrtable rwen.
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Planşa 1 Plute

XXTV

Cultura dacicii: Ceramică lucratd la roată: 1 . Ciiuiţă cu fundul inelat; 3.4. Străchini: 5. Castron, m namcntat cu incizii fine
dispuse în valuri; Ceramică lucr�t>• cu mâna: 2. C'.c aşeă-opnit cu o toartă.
Thc JariJJII Cllflllrl': 171f whcc:/-mack portny: 1. 11re ""1' wrrh imrelar IN,ttom ; 3,4. Ii•reeras; .;. Rowl decurated with incised
Wllves: 1/and-made pou�ry: L. Ham/led nishight-Cl/p.
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Planşa 1 Plate XXV
Cl!fll mieii �"'' · IV.d.l'"hr: Ceramică groslerii, lucrată cu miina; 1-6. Ceşti-opail de formă tronconică.
Pottety fmm tire 4th celllury: Hand-made coarse pottery; 1-6. Tronconical ruslllight cups.
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l'lan�u / Plaie XXVI

5

Ceramică sec. I V.1.l.Chr: Ceramică g.rosicră, lucrată cu mâna; 1. Jumtitatea inferinard a unul vas; 2-6. Oulc borcan.
Prmery [rom lhe 41h cemury: llarul-made coan·e potrery; /. The inf.-rinr hal[ uf a pot; 2 6. Suck-shaped ve.ue/s.
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Planşa 1 Plate XXVII
Ceromica l(rosicra JucrHia la rualli, din sec. IV. 1 -4, 6. Va"C de tip kra���n�lifM5C; 5. fia.WJlt'HI !'l!fele; R. Pund de vas de
prilVdi; ecramlcă fina Jucrata la roata: '/. o"Jă; 9. Fund inelat.
"Jhe 4th centwy putery. Course whed-made pollery from the 4th cenrury. 1-4, f>. Krallscnf?fasn · type V{��·�·�:{,y; .�, Wall frugnumt,• 8.
Suppfy f'!i,\'!it:l /JOCtom; Whi!i!l-miidi! fine fabricerl pouery: 7. Pot; 9. ltmelar bouum.
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