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Vestigiile dacice timpurii de la Olteni*
Raport preliminar.

Locuinţa 9 (Pl. X/1 -4; Pl. XI/1-2, 5,6) a fost
descoperită în anul 2005, în carourile R'-T'/3740, la ad. de 0,35 - 0,4 m de la suprafaţa terenu
lui. Partea păstrată a locuinţei a fost adâncită în
solul steril (lut galben). Conturul gropii sale

0,55-0,65 m d e l a suprafaţa terenului actual. Î n
jurul gropii locuinţei, în solul steril, au fost
identificate 4 gropi de stâlpi (gr. 1-3, 5) care,
după toate probabilităţile, sprijineau pereţii
părţii de deasupra terenului. Î n interiorul
gropii locuinţei a fost identificată o altă groapă
de stâlp (gr. 4) care probabil sprijinea
acoperişul. Gropile de stâlpi erau tronconice
sau sferice având dimensiuni diferite (gr. 1 : Dg
=0,6 m; ad. =0,24 m de Ia solul steril; gr. 2: Dg
=0,2 m; Db =0,2 m; ad. =0, 1 2 m de la solul
steril; gr. 3: Dg=0,25 m; Db=0,2 m; ad. =0, 1 m
de la solul steril; gr. 4: Dg=0,56 m; ad. =0,9 m
de la solul steril; gr. 5: Dg=0,14 m, ad. =O, l m
de Ia solul steril). Gropile de stâlpi aveau
umpluturi similare conţinând pământ nisipos în
amestec cu mici concreţiuni de lemn ars.
Pe fundul locuinţei, pe axul lung al acesteia,
au fost depistate şi cercetate două vetre,
ambele formate din lipitură de lut în amestec
cu nisip, direct pe sol şi având forme ovale.
Prima, cea din colţul nord-vestic (Vl ) avea
următoarele dimensiuni: 0,4x0,3 m, G =0,1 m,
s-a păstrat fragmentar şi avea suprafaţa nete
zită (PI.X/5; PI.XI/3); cea de-a doua, V.2, (0,9x
0,6 m, G =0, 14 m), se afla în centrul locuinţei
uşor adâncit (cu circa 0,1 m) şi avea suprafaţă
bine netezită (PI.X/6; PI.XI/4).
Umplutura gropii locuinţei a fost formată
din pământ de culoare brun-negricioasă, pig
mentat cu fragmente de lemn şi lut ars, acestea
din urmă reprezentând probabil resturi ale
părţii construcţiei de deasupra terenului.
Având în vedere că în perimetrul şi alături de
groapa locuinţei nu au fost descoperite resturi
in situ ale unei construcţii de suprafaţă, iar
groapa locuinţei a fost puţin adâncă, trebuie
admis că partea sa superioară a fost construită
din materiale perisabile (lemn, paie etc) prinse
şi acoperite cu lut.
Î n partea superioară a umpluturii complexu
lui au fost descoperite mai multe vase ceramice
sparte, fragmente ceramice izolate, fusaiole şi
pietre neprelucrate de dimensiuni neînsemnate.
Dintre vasele ceramice descoperite în partea
superioară a umpluturii locuinţei vom men

avc:a

ţiona u rmătoarele::

Î n toamna anului 2000, în zona carierei de
nisip deschisă de către firma DOMARKT Ia
marginea de nord a satului Olteni, corn. Bodoc,
jud. Covasna, au fost descoperite două situri
arheologice**. Primul dintre acestea (Situ) A)
ocupa terasa înaltă din dreapta Oltului şi se
întindea de la marginea de sud a satului spre
sud pe lungime de cea. 800 m, pe o fâşie de
teren lată de 80-200 m, limitată din vest de DN
12 iar din est de calea ferată Braşov Miercurea-Ciuc. Cel de-al doilea sit (Situ) B) se
află la vest de DN 12, în faţa sectorului nordic
al sitului A, la marginea de nord a unei cariere
de nisip abandonate cu mai mulţi ani în urmă.
Situ) B cuprinde o suprafaţă de cea. 60x80 m.
Ambele situri au fost afectate. Situ) A, în
partea sa sudică - de exploatările mai vechi de
nisip, iar în partea estică de calea ferată Braşov
- Miercurea-Ciuc. Situ) B a fost puternic afec
tat de vechea carieră de nisip şi de DN 12.
Î n anii 2001 -2005, conform unui contract de
eliberare a terenului de sarcină arheologică
încheiat între DOMARKT şi Muzeul Carpa
ţilor Răsăriteni, ambele situri au făcut obiectul
unor săpături arheologice preventive'''. Cerce
tările efectuate pe suprafaţa de cea. 15.000 mp
în cadrul sitului A, respectiv 220 mp în cadrul
sitului B, au scos Ia iveală 410 complexe datând
din neolitic, epoca bronzului, a doua epocă a
fierului şi perioada post-romană.
Î n rândurile ce urmează ne propunem să
introducem în circuitul ştiinţific vestigiile daci
ce descoperite în ambele situri.

Situl A

Î n cuprinsul sitului A, alături de cele 410
complexe din epoca bronzului şi perioada post
romană, au fost descoperite şi cercetate o
locuinţă şi 3 gropi "menajere" dacice din sec. V
lll a.Chr.

forma aproximativ ovală, groapa avea

Pahar ( H = 5 2 mm;

peretii vert i ca l i şi fu ndul orizontal şi drept.

D i me n s i u n ile gropii locuin(c:i: 6,5x4,3 m ,

Dg=32 mm;

D M =50 m m ; Upcreţ ilo r = 7 mm ) .

ad. =
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din argilă în amestec cu nisip fin şi modelat
manual, bine netezit, ars oxidant, de formă
bitronconică cu gura dreaptă, gâtui scurt, cor
pul bitronconic şi fundul plat. Nr.inv. 12579
(PI.XII/ 1 ; PI.XIII/1 ; PI.XIV/1).
Borcan (H=95 mm; Dg= 90 mm; Db=78
mm; O M = 1 10 mm; Gpereţilor= 7 mm). A fost
lucrat din argilă în amestec cu pietricele şi
modelat cu mână având exteriorul uşor netezit.
Are forma cilindrică cu pereţii uşor bombati,
fundul plat, buza dreaptă uşor invazată cu mar
ginea rotunjită. Sub gură a fost ornamentat cu
un şir orizontal de proeminente alungite, iar în
zona diametrului maxim a fost aplicat un buton
tronconic. Ars oxidant. Î n urma arderii secun
dare, o mică parte din buză a fost deformată.
Nr.inv. 1 2583 (PI.XII!2; PI.XIII/2; PI.XIV/2):
Cană (H= 138 mm; Dg=75 mm; Db= 65
mm; DM = 100 mm; G=9 mm). A fost lucrată
din argilă în amestec cu pietricele şi cioburi
pisate, modelată manual, cu ambele feţe bine
netezite. Are corpul bitronconic şi fundul plat,
gâtui îngust şi înalt, buza uşor evazată cu mar
ginea rotunjită. De marginea buzei şi zona
diametrului maxim al corpului este prinsă o
toartă în bandă, verticală şi supraînălţată. Cana
a fost arsă oxidant. Nr.inv. 1 2584 (PI.XII/3; Pl.
XIII/3; PI.XIV/3).
Castron (Hpăstrată= 135 mm; Dg=500 mm;
DM = 5 10 mm; Gpereţilor= l l mm). A fost
descoperit în partea sud-vestică a umpluturii
locuinţei (PI.XIII/4 ). Lucrat din argilă în
amestec cu pietricele, modelat cu mâna, bine
netezit. Corpul este format din partea infe
rioară tronconică şi partea superioară cilin
drică, Ia îmbinarea dintre acestea formându-se
o muchie. De partea superioară a castronului
este prinsă o toartă orizontală, relativ drep
tunghiulară în secţiune. S-a păstrat în proportie
de 30-40 %. Castronul a fost ars oxidant.
Nr.inv. 12593, (Pl. XIII/4; PI.XIV/4).
Oală (Hpăstrată = 145 mm; Dg= 1 30 mm; G
=8 mm) puternic fragmentată (se afla în curs
de restaurare în momentul redactării acestui
material). A fost lucrată din argilă în amestec
cu nisip fin, modelată cu mâna şi bine netezită.
S-a păstrat doar jumătatea superioară a recipi
entului. Vasul pare să fi avut corpul bitronco
nic şi buza verticală înaltă cu marginea tăiată
orizontal.

Î n partea

superioară

Lucrat din argilă în amestec cu cioburi pisate şi
modelat cu mâna. Are corpul bombat, fundul
plat şi buza înclinată spre interior. Suprafaţa
bine netezită şi arderea oxidantă. Nr.inv. 12582
(Pl. XII/6; PI.XIII/6; PI.XIV/6).
Oală (H= 155 mm; Dg= 95 mm; Db=80 mm;
OM = 135 mm; Gperetilor=8 mm). Lucrată din
argilă în amestec cu pietricele şi nisip fin, mo
delată cu mâna. S-a păstrat cea. 70% din recip
ient. Are corp globular, fund plat, gât cilindric
înalt, buza uşor evazată cu marginea subţiată şi
rotunjită. De gât şi corp au fost prinse două
toarte verticale, rectangulare în secţiune.
Suprafaţa bine netezită. Arderea oxidantă.
Nr.inv. 12594 (PI.XII/7; Pl.XIII/7; Pl.XIV/7).
Borcan (H = 130 mm; Dg= 1 1 5 mm; Db = 85
mm; O M = 1 35 mm; Gperetilor = 7 mm).
Lucrat din lut în amestec cu pietricele, modelat
cu mâna, are exteriorul aspru. Recipientul are
forma relativ cilindrică cu pereţii uşor arcuiţi
spre exterior. Sub buza verticală vasul a fost
ornamentat cu un brâu alveolar care, în cel
puţin două locuri, este întrerupt de proemi
nente semicirculare dispuse orizontal. Nr.inv.
1 2637 (PI.XII/8; Pl.XII/8; PI.XII/8).
Î n partea sudică a umpluturii gropii locuinţei
au fost descoperite câteva fusaiole şi un frag
ment de râşniţă.

Fusaiolă (H =30 mm; 0 =40 mm; Dp= 14
mm). Lucrată din argilă în amestec cu nisip fin
şi cioburi pisate, modelată cu mâna. Are formă
bitronconică, perforată axial, bine netezită şi
arsă reductant. Nr.inv. 1 2599 (PI.XV/5).
Fusaiolă (H=32 mm; 0 = 40 mm; Dp= 14
mm). Lucrată din lut în amestec cu nisip fin şi
pietricele, este modelată cu mâna. Are formă
bitronconică şi este perforată axial. Suprafaţa
aspră. Arsă reductant. Nr.inv. 1 2635 (Pl.XV/4).
Fusaiolă ( H = 1 3 mm; 0 = 27 mm; Dp =5
mm). Lucrată din argilă în amestec cu nisip fin
şi modelată cu mâna. Puternic fragmentată.
Pare să fi avut secţiune ovală. Perforată trans
versal. Arsă secundar, fiind puternic deformată
şi având pe alocuri aspect sticlos. Nr.inv. 1 2581
(Pl.XV/2).
Fusaiolă (H=30 mm; 0 =35 mm; Dp= 1 0
mm). Lucrată din argilă în amestec cu nisip fin

piistrează urme

şi pietri cele �i

= 82 mm; DM = 1 30

m m;

modela Lă cu

mâna.

Est e de

formă bitronconic<1 şi a fost perforată axial. Are

de ardere secundară, o parte din buză fi ind
deformată. Nr.inv. 1 2592 (Pl.XII I/5; PI.XI I I/5;
P I . X I V/5).
Pahar-borca11 ( 1 1 = 1 1 7 inm; Dg =77 mm; Db

suprafata aspră. Arsă reductan l . Nr.inv. 1 2634
(Pl . X V/o).

Fu.\·ailJlă (H - 33 mm; D = 35 mm; Dp = 1 1
m m ) . Lucrată din argilă în amestec cu n i s i p fin

Gpcrcţi l o r = 7 m m ) .
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bronz, circulară în secţiune şi decorată cu trei
grupe de proeminenţe aşezate la distanţe egale.
Uşor oxidată. (Pl.XX/1; Pl.XXI/1 ). Nr. lnv.
1 O 1 96. Astfel de piese cunosc o largă
răspândire în centrul şi estul Europei, pe par
cursul sec. V a. Chr., la popoare diferite (traci,
celţi, scordisci, etc), ele fiind utilizate în diverse
scopuri l .
Vas miniatura/ (H=40 mm; Dg=50 mm; Db
=45 mm; G = 10 mm). Descoperit la ad. de 1,1
m, la 0,3 m sud de verigă. Lucrat din lut în
amestec cu nisip şi modelat cu mâna. Are
forma cilindrică, pereţi groşi şi marginea buzei
rotunjită. Sub marginea gurii a fost decorat cu
cinci proeminenţe cilindrice, dispuse la inter
vale egale. Ambele fete sunt bine netezite.
Î ntre trei dintre proeminente se observă un şir
orizontal de incizii verticale. Ars oxidant. Nr.
inv. 10234 (Pl.XX/2; Pl.XXI/2).
Vas de provizii (fragment) (Hpăstrată = 220
mm; Dg= cca. 300 mm; Gpereţilor= 10 mm). A
fost găsit la ad. de 0,50-0,65 m de la gura gropii.
S-a păstrat un fragment mare de buză şi partea
superioară a corpului. Lucrat din pastă de lut
având ca degresant nisip şi pietricele, modelat
cu mâna. Vasul a avut corp proeminent şi buză
înaltă şi verticală cu marginea tăiată oblic spre
interior. Pe umăr este aplicat un buton tron
conic. Pe exterior, vasul a fost bine netezit şi
uşor lustruit, iar pe interior - doar netezit. Ars
oxidant. Nr.inv. 10346 ( Pl.XX/6).
Vas de provizii (fragmente) (Hpăstrată =230
mm; Gpereţilor= 10 mm). A fost găsit la ad. de
0,50-0,65 m de la gura gropii. Vasul a fost lucrat
din lut în amestec cu nisip, pietricele şi cioburi
pisate. A fost modelat cu mâna. Avea pereţii
arcuiţi spre exterior, cu proeminenţe aplicate
plate semicirculare. Exteriorul a fost bine
netezit şi uşor lustruit, iar interiorul - doar
netezit. Ars oxidant. Nr.inv. 10346 a
(Pl.XX/7).

şi pietricele, modelată cu mâna. Are forma
bitronconică, perforată axial. Bine netezită,
arsă reductant. Nr.inv. 12577 (Pl.XV/1).
Fusaiolă ( H = 23 mm; D=40 mm; Dp=9
mm). Lucrată din argilă în amestec cu nisip fin
şi pietricele, modelată cu mâna. Are formă
bitronconică, perforată axial. Bine netezită,
arsă reductant. Nr.inv. 12600 (Pl.XV/7).
Fusaiolă ( H = 23 mm; D = 35 mm; Dp= 12
mm). Lucrată din argilă în amestec cu nisip fin
şi pietricele, modelată cu mâna. Are formă
bitronconică, perforată axial. Are suprafaţă
aspră şi este arsă oxidant. Nr. inv. 1 2601
(Pl.XV/3).
Râşniţă (L= 180 mm; 1 = 230 mm; G= 130
mm). Este lucrată din andezit şi s-a păstrat
circa 1/2 din piesă. Avea forma relativ ovală, cu
o suprafaţă tăiată drept şi utilizată pentru
măcinarea produselor. Culoarea brună. Nr.
Inv. 1 2573 (PI.XV/8)
Î n partea sudică, locuinţa a sectionat două
gropi aparţinând culturii Noua: Gr. 363 şi Gr.
366. La rându-i, groapa locuinţei a fost perfo
rată în partea sa sud-estică de o groapă din
perioada postromană (Gr. 365).
Gropi "menajere"

Î n aşezarea de la Olteni au fost cercetate cel
puţin trei gropi aparţinând Latene-ului dacic.

Gr. 137 (3, 1x1,16 m, ad.= 1 ,4 m de la supra
fata actuală a terenului). A fost descoperită în
carourile V'-X'/16. Gura gropii are forma rela
tiv ovală, puternic alungită. Pereţii oblici au
pantă spre interior, fundul este plat şi mai mic
decât gura. Umplutura gropii este formată din
sol brun, afânat, în amestec cu mult lemn şi lut
ars, precum şi fragmente de oase de animale şi
pietre neprelucrate de dimensiuni neînsem
nate. Pe alocuri, umplutura gropii este pigmen
tată de bucăţi de argilă galbenă.
La nivelul gurii gropii şi mai jos, au fost
descoperite bucăţi m ari de l ipitură cu
amprente de n uiele şi fragmente de vase
ceramice. Vasele au fost lucrate din argilă în
amestec cu nisip fin, pietricele şi cioburi pisate
şi au fost modelate cu mâna (Pl.XVII/1-6;
Pl.XIX/2).
Pe fundul gropii, în partea vestică a acesteia,
în zonă de concentrare de cenuşă şi fragmente
de lemn ars, la ad. de 1 ,06 m de la suprafaţa
terenului, au fost descoperite o verigă de bronz
şi un vas ceramic m i niatura!.
verigă

Gr. 163 (Dg= 1,31 m; Db= 1,7 m; A= 1 ,01
m). Descoperită la nivelul solului steril argilos
în carourile V'-X'/5. Se delimita ca o pată cir
culară compusă din pământ afânat de culoare
brun-negricioasă, pigmentată cu fragmente
mici de lemn carbonizat si fragmente de lut ars.
De la gura circulară groapa se lărgea spre fun
dul drept şi avea pereţii oblici uşor arcuiţi.
Î n groapă au fost descoperite: un văscior
ceramic întreg, un mosorel din lut ars, un ac de
bronz, fragmente ceramice modelate cu m â na

de factură dacică si cele specifice culturi i Noua,
resturi de oase de animale şi pietre neprelu-

(0 = 68 mm, G = 4 mm) turnată d i n
1 23
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Toate au fost modelate cu mâna. Unele vase au
fost decorate cu proeminente plate semicircu
lare si cu brâuri alveolare dispuse orizontal sau
oblic pe corpul vaselor (Pl.XXII/6-8;
Pl.XXIII/6-8), dar si cu motive compuse din
alveole şi proeminente semicirculare (Pl.
XXII/5; Pl.XXIII/5). Dintre obiectele din lut
ars si vasele ceramice remarcăm următoarele:

crate (Pl.XVI/1-6; Pl.XIX/1 ). Se pare că groapa
dacică a perforat parţial groapa culturii Noua,
fapt care nu a fost observat în timpul săpăturii.
Jtascior ceramic (H =68 mm; Dg= 65 mm; Db
= 36 mm). Lucrat din argilă în amestec cu nisip
si resturi vegetale si modelat cu mâna. Are corp
tronconic, gât cilindric larg si înalt, buza uşor
evazată cu marginea rotunjită, fund inelar. Î n
zona diametrului maxim văsciorul este pre
văzut cu două proeminente orizontale cu mar
ginea crestată, perforate vertical cu câte două
orificii. Sub buză, pe laturile opuse, văsciorul a
fost decorat cu 2 "steluţe " - fiecare cu 3 colţuri.
Linia pe care se află "steluţele " este dispusă în
cruce faţă de cea a proeminenţelor. Nr. inv.
10088 (Pl.XX/3; Pl.XXI/3).
Mosorel ( H = 24 mm; Dp=6 mm; D = 25
mm). Lucrat din lut în amestec cu nisip fin si
modelat cu mâna. Are formă de clepsidră si
este perforat axial. Suprafaţa a fost bine nete
zită. Ars oxidant. Nr.inv. 10098 (Pl.XX/4;
Pl.XXI/4).
Ac de cusut (L=96 mm; G= 1 ,5 mm). Con
fecţionat dintr-un fir de bronz circular în secţi
une cu vârful ascuţit conic. Urechiuşa a fost
realizată prin îndoire şi forjare la cald a capu
lui. Piesa este uşor oxidată. Nr.inv. 10020
(Pl.XX/5; Pl.XXI/5). Având în vedere nume
roasele analogii pentru acest ac în cadrul
culturii Noua din zonă (inclusiv în această
aşezare), precum şi faptul că în această groapă
au fost găsite numeroase fragmente ceramice
ale acestei culturi, trebuie să-I atribuim epocii
bronzului târziu.

Disc (D=228 mm; G = 20 mm). Lucrat din
argilă în amestec cu nisip, pietricele si cioburi
pisate. Modelat cu mâna. Are marginile rotun
jite. Bine netezit. Ars oxidant. Nr.inv. 1 0391
(Pl.XXII/1 ; PI.XXIII/1 ).
Castron (fragment) (Hpăstrată=50 mm; Dg
=420 mm; Gpereţilor= 1 0 mm). Lucrat din
argilă în amestec cu nisip, pietricele şi cioburi
pisate. Modelat cu mâna. Avea corp probabil
tronconic si buza verticală, dreaptă, cu margi
nea tăiată oblic spre interior. De partea supe
rioară a vasului a fost aplicată o toartă dispusă
orizontal, ovală în secţiune. Castronul a fost
bine netezit şi ars oxidant. Nr. inv. 10153
(Pl.XXII/2; Pl.XXIII/2).
Castron (fragment) (Hpăstrată =35 mm; G
pereţilor= l O mm). Lucrat din argilă în amestec
cu nisip si pietricele. Modelat cu mâna. Pare să
fi avut forma similară cu cel de mai sus. Avea o
toartă orizontală prinsă de partea inferioară a
castronului. Feţele au fost bine netezite. Ars
reductant. Nr. mv. 104 1 2 (Pl.XXII/3;
Pl.XXIll/3).
Cană (fragment) (Hpăstrată = 82 mm; Dg=
100 mm; G=8 mm). Lucrată din argilă în
amestec cu nisip si pietricele. Modelată cu
mâna. Pare să fi avut corpul globular lungit, are
buza uşor evazată cu marginea rotunjită. De
buză şi umăr este prinsă o toartă supraînălţată
în bandă. Cana are ambele feţe bine netezite.
Arsă reductant. Nr.inv. 10388 (Pl.XXII/4;
PI.XXIII/4).
Oală (fragment) (Hpăstrată = 105 mm; Db =
1 15 mm; Gpereţilor= 1 1 mm). Lucrată din
argilă în amestec cu nisip şi pietricele si mode
lată cu mâna. S-a păstrat doar partea inferioară
care dezvăluie un vas de dimensiuni mari care
se lărgeşte de la fund în sus. Suprafaţa bine
netezită. Ars oxidant (păstrează şi urme de
ardere secundară). Nr.inv. 10403 (Pl.XXII/9;
Pl. X.Xlll/9).
Borcafl CII corp globular ( H = 1 85 111111; Dg=

Gr. 219 (2,2x1,35 m; ad. = 1 ,2 m). A fost
descoperită în carourile F-H/21-22, la ad. de
0,4 m de suprafaţa terenului actual. La nivelul
solului argilos s-a prezentat ca o pată de
pământ negru în amestec cu fragmente de lut si
lemn ars. Gura gropii avea formă ovală, pereţii
coborau oblic spre fundul uşor sferic. Umplu
tura consta din sol brun, afânat, în amestec cu
resturi de lemn carbonizat, lut ars si lut vitrifi
cat (Pl.XIX/3; Pl.XVIII/1-8).
Î n umplutura gropii au fost descoperite frag
mente ceramice, pietre cu urme de prelucrare
(andezit utilizat la confecţionarea râşniţelor),
pietre neprelucrate, bucăţi mari de lipitură si
resturi de oase de a nim a l e . Precizăm că o bună
parte. din fragmentele ceramice aveau u rme
putern ice de ardere secundară. Pragmentele de
vase ceramice uescuperite în această groapă
provin exclusiv din vase lucrate din argilă, în
amestec cu nisip, pietricelt: şi ce ra m i că pisată.

180 mm; Db = l 20mm; U M = 230 mm; G = l l
argilă în amestec cu nisip si

111 111). Lucrat u i n

pictricclc, modelat cu mâna.

Are peretii puter

nic arcuiti în exterior, buza dreaptă
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nată spre interior, fund plat cu marginea uşor
evidenţiată. Suprafaţa bine netezită. Ars oxi
dant. Î n zona diametrului maxim, pe la mijlocul
înălţimii, este prevăzut cu proeminente plate
semicirculare. Nr.inv. 10393 (Pl.XXII/10;
Pl.XXIII/10).
Cană (H = 1 86 mm; Dg= l lO mm; Db =90
mm; DM = 1 70 mm; G=8 mm). Lucrată din
argilă în amestec cu nisip şi pietricele, mode
lată cu mâna. Are corp globular, gâtui cilindric
înalt, uşor răsfrânt, iar de marginea buzei şi
umăr (?) a fost prinsă o toartă supraînălţată în
bandă (ruptă din vechime). Suprafaţa recipien
tului este bine netezită. Cana a fost arsă reduc
tant. Nr.inv. 1 0389 (Pl. XXII/ 1 1 ; Pl. XXIII/l i ).

Oasele au fost împrăştiate pe suprafaţa de cea.
1 mp, ele fiind puternic arse şi fragmentate. Î n
jurul oaselor se afla un sol galben nisipos, cu
putine resturi de lemn ars. După observatiile
din groapă rezultă că rugul funerar a fost în alt
loc, aici depunându-se doar o parte din oase,
după o selecţie prealabilă.
După ce groapa mormântului a fost golită,
pe fundul ei s-au evidentiat două gropi de
stâlpi. Prima dintre acestea, gr. 1 , a fost
descoperită în partea nordică a gropii, ea avea
gura circulară, peretii oblici coborând spre fun
dul sferic şi avea următoarele dimensiuni: Dg
de 0,4 m si ad.=0,9 m de la suprafaţa terenului
actual. Umplutura gropii de stâlp era formată
din sol nisipos de culoare brun-gălbuie.
Cealaltă groapă de stâlp (gr. 2) a fost descope
rită în partea sudică a mormântului. Ea avea
gura circulară şi pereţii oblici coborând spre
fundul sferic. Umplutura gropii de stâlp era
formată din sol nisipos de culoare brun-gălbuie
(Dg= 0,3 m; ad. = 0,9 m).
Inventarul mormântului a fost modest. Î n
partea sudică la ad. de 0,65 m de la suprafaţa
terenului actual, parţial deasupra uneia dintre
gropile de stâlp (gr. 2) a fost descoperită o stra
chină ceramică întreagă (cu gura în sus). Sub
aceasta s-au păstrat fragmente de la un alt vas
a cărui formă nu a putut fi reconstituită. Pe
latura vestică a gropii se afla un fund de oală
păstrat fragmentar, iar în partea nord-vestică
au fost descoperite fragmente dintr-un vas
mare de provizii.

Situl 8

Acesta se află în partea de nord-vest şi vest a
carierei de nisip. A fost semnalat pentru prima
dată prin deschiderea sondajului arheologic
din anul 2001 (Pl.III/1 ). Î n urma acestui sondaj
s-au descoperit materiale arheologice ce
datează
din
perioada
neo-eneolitică,
aparţinând culturilor Ceramicii Liniare cu note
muzicale, Boian-Giulesti şi Precucuteni 1 .
Î n perioada 15.06-28.07.2005, în această
parte a sitului a fost cercetată o suprafaţă de
220 mp.
Stratul neolitic are o grosime cuprinsă între
0,2 si 0,8 m. Î n partea nordică a unui complex
neolitic (?), în umplutura formată din pământ
negru pigmentat cu resturi de lemn ars, s-a
observat o pată de pământ de culoare galbenă
amestecat cu pietricele, puternic tasată, ce
secţiona complexul neolitic (Pl.III/2). S-a con
stat că această din urmă pată reprezintă umplu
tura unei gropi de mormânt (M. l ) (Pl.V/1,2).

Strachină (H=75 mm; Dg=228 mm; Db =
70 mm; G= l l mm). Lucrată din argilă în
amestec cu nisip cu bobul mare si pietricele. A
fost modelată cu mâna. Strachina are fundul în
forma de picior scurt cu marginea inelară (între
timp, "inelul" fundului s-a tocit). Corpul stra
chinei are forma tronconică, larg deschis.
Partea superioară a strachinei are peretii verti
cali puţin înalţi cu marginea tăiată oblic spre
interior. Î n partea superioară, sub margine, pe
laturile opuse, au fost aplicate două proemi
nente - "apucătoare ", ale căror capete au fost
rupte în vechime. La jumătatea distanţei dintre
aceste proeminente, în puncte opuse, de la
marginea gurii până la partea superioară a cor
pului, sunt aplicate două grupuri din câte trei
linii oblice în relief. Ambele feţe ale străchinii
au fost acoperite cu angobă si bine netezite. De
re m arca t că cele mai intense urme de fo losire

M. 1 (3xl m, ad. = 0,7 m de la nivelul terenu
lui actual). Descoperit în c. 1-H/4-5. Groapa
avea formă dreptunghiulară cu colţurile rotun
jite. Pereţii coborau oblic spre fundul orizontal.
Umplutura gropii era formată din pământ gal
ben în amestec cu pietricele, a fost tasată,
devenind uşor afânată spre fund. De-a lungul
peretilor lungi ale gropii se observau urmele
unor bârne de lemn carbonizate păstrate destul
de bine. S-a observat că bârnele aveau grosi
mea de circa 25 - 35 cm (PI.V/3-6; Pl. VIII/1-3).
La ad. de 0,7 m, aproximativ în mijlocul
complexului, 2-3 cm deasupra fundului, au fost
descoperite resturi de oase umane calcinate
(Pl. Vl/1 ,2). În urma a n alizelor a ntropo logi cc ,

ale s trăchin ii

se observă în parlca cc n lral ;i a
interiorului (pe fund) şi pe l a t ura inferioară a

s-a consta t a t c;i oasele aparţin unui individ de
sex feminin ce avea vârsta între ·1 4-::\0 a n i ' " ' .
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fundului. Î n aceste zone angoba este eliminată
prin frecare, astfel încât se observă interiorul
pastei cu degresanţi. Î n urma arderii reduc
tante si uniforme strachina a căpătat culoarea
neagră pe ambele feţe si cenusie în spărtură.
Nr.inv. 12718 (PI.V/3; PI.VII/1 ,2; PI.IX/1).
Sub strachină au fost descoperite fragmente
de pereţi ale unui vas lucrat din argilă în ames
tec cu pietricele, modelat cu mâna, ars oxidant,
slab netezit. Nu s-a putut reconstitui forma.
Oală (Hpăstartă= 220 mm; Db= 120 mm;
Dg= 190 mm; Gpereţilor= 10 mm). A fost
descoperită la vest de oasele umane calcinate.
Vasul a fost lucrat din argilă în amestec cu
nisip, pietricele şi cioburi pisate şi modelat cu
mâna. Oala are gura invazată cu marginea
buzei tăiată oblic spre interior, corpul sferic şi
baza plată prevăzută cu prag. Î n partea supe
rioară a corpului este prevăzută cu "apucători"
de formă semicirculară dispuse orizontal. Î ntre
acestea era decorată cu brâu alveolar. Vasul a
fost ars oxidant. Nr.inv. 12734 (PI.V/5; PI.IX/2).
Vas cu corp bombat (fragmentat) (Hpăstrată
=226 mm; Db= 145 mm; DM=400 mm; G= l 4
mm). A fost descoperit î n partea nord-vestică a
gropii. Lucrat din argilă în amestec cu nisip,
pietricele, cioburi pisate şi resturi vegetale,
modelat cu mâna. Partea superioară lipseşte
din vechime. Partea întregibilă are forma tron
conică cu pereţii arcuiţi. S-a observat că vasul a
fost folosit şi după ce partea superioară s-a
spart: spărtura orizontală a fost în mod
intenţionat netezită. Î n zona diametrului
maxim au fost aplicate două "apucătoare " semi
circulare având la ambele capete laterale câte o
mică proeminenţă. Exteriorul recipientului a
fost bine netezit, iar interiorul este aspru. Ars
reductant. Nr. inv. 12741 (PI.VII/3,4; PI.IX/3).

săpată, probabil avem de-a face cu răzleţe
gospodării răsfirate pe terasa Oltului.
Complexele. Cercetările au permis câteva
observaţii privind modul de construcţie a locu
inţei, a materialelor folosite si a instalatiilor de
încălzit. Trebuie semnalată varietatea tipurilor
de vase descoperite, ce acoperă o gamă largă
din necesităţile unei familii.
Dacă avem în vedere pozitia, forma şi
umplutura celor trei gropi, le putem încadra în
categoria celor de extragere a lutului si, apoi,
de umplere a lor cu resturi menajere, complexe
larg răspândite în toate aşezările din a doua
epocă a fierului. Fiind în spatii deschise şi fără
amenajări speciale e puţin probabil ca ele să fi
fost utilizate la păstrarea rezervelor alimenta
re. De asemenea, nu s-au observat amenajări
deosebite pentru a le include, în mod ferm, în
categoria celor de cult.
Sunt de făcut, totuşi, două observaţii. Î n Gr.
137 s-a găsit o verigă de bronz, o piesă întreagă
şi destul de mare pentru a nu fi aruncată acci
dental acolo, complex unde s-au aflat şi
numeroase vase sparte, iar în Gr. 163 s-a aflat
acul de bronz, tot o piesă întreagă şi în stare de
funcţionare; chiar dacă piesa ar putea fi din
bronzul târziu, este probabil că ea a fost reuti
lizată de daci, altfel ar fi fost imposibil să se fi
găsit în această stare aici.
Mormântul este, deocamdată, o descoperire
singulară în Transilvania, mai ales prin modul
de amenajare. Este, indubitabil, un mormânt
dacic, întrucât are trăsăturile de rit, ritualuri şi
inventar caracteristice: este în apropierea unor
complexe dacice, este incineraţie în groapă,
toate vasele sunt tipic autohtone.
Inventarul. Deşi s-au descoperit doar o
locuinţă şi trei gropi, este de remarcat numărul
mare al vaselor ceramice şi varietatea lor tipa
logică: vase de provizii, borcane şi vase tron
conice, castroane şi străchini, văscioare, oale şi
căni, toate modelate cu mâna. Decorul nu este
prea variat, el rezumându-se Ia brâuri, alveo
late sau nu, caneluri, proeminenţe ondulate,
incizii; pentru manevrarea recipientelor, în
funcţie de tip, s-au aplicat proeminenţe, butoni
ori toarte. Este de semnalat prezenţa unor cas

Câteva consideraţii preliminare

Cercetarea fiind în curs, nu se pot emite con
cluzii până Ia finalizarea acesteia. Ne-am decis
să introducem rapid descoperirile de aici în cir
cuitul ştiinţific datorită importanţei lor pentru
cunoaşterea istoriei zonei din sec. V-III a. Chr.,
epocă din care se cunosc extrem de puţine ves
tigii2.

troanc de tip /ekane ori a căni lor ce imi t;i forme

Situl. Este evident că se atestă existenta unei

grecesti, recipie n te tipice zonei Dunării de Jos.

comunităţi dacice în zonă întrucât s-au desco

perit toate vest i g i il e caracteristice: locuintă,
trei gropi cu d i v er se u tilităţi şi un mormânt.
Dacă avem în vedere puţinele vestigii daci ce

În ansamblu, s un t forme de vase caracteristice
sec. V- I U a. Chr., întâlnilt:. atât în zonn extm
carpatică, cât si intracarpaticiî 1 .

descoperite. în compara t i e cu suprafaţa mare

De semnalat prezen l a "nwsorelului", piesa
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cu utilizare încă controversată.
Piesele metalice se rezumă la o verigă de
bronz şi un ac, tot din bronz, posibil reutilizat.

atunci complexele de aici pot fi datate, cel mai
probabil, în sec. IV a. Chr.
***

Datarea. Din păcate nu există piese cu datări

Deşi s-au descoperit, deocamdată, puţine ves
tigii, importanţa lor este deosebită. Este cert
faptul că sunt complexe ce au aparţinut unei
comunităţi autohtone, dacice. Inventarul tipic
dacic şi lipsa oricăror piese celtice sunt argu
mente serioase în acest sens. Aşa după cum se
cunoaşte, vestigiile celtice se concentrează în
anumite zone, în depresiunile din sud-estul
Transilvaniei lipsind aşezările şi necropoleJe4,
ele concentrându-se în zona Bistriţei5.

restrânse. Chiar veriga din bronz aparţine unei
serii de piese cu folosire îndelungată; dacă
avem în vedere faptul că ea apartine seriilor
timpurii, rezultă că o putem încadra în sec. IV
- III a. Chr., nu în epoca dacică târzie. Vasele
ceramice, toate modelate cu mâna, aparţin
unor tipuri cu o datare largă, anume sec. V-III
a. Chr. Dacă avem în vedere şi veriga, groapa
unde s-au găsit fragmente de vase similare cu
celelalte tipuri de recipiente descoperite aici,

Valeriu Cavruc
Dan Lucian Buzea

Abrevieri 1 Abbreviations
G = grosime;
OM = diametru! maxim;
Dg = diametru! gurii vasului;
Db = diametru bază;
Dp = diametru perforatie.

L = lungime;
1 = lăţime;
ad. = adâncime;
H = înălţime;
D = diameţru;

Note 1 Notes
2003, p. 2 1 7-219; Cavruc-Buzea 2004, p. 220-222; Buzea

• Î i mulţumim colegului dr. Valeriu Sîrbu pentru spri
jinul acordat la încadrarea şi comentariile pe marginea
materialului descoperit.
Iniţial, în anul 2000, perieghezele au fost efectuate
de V. Cavruc, care a descoperit situ! A, atribuindu-1 culturii
Noua şi perioadei post-romane. Î n primăvara anului 2001
Dan Buzea a descoperit situ! B, atribuindu-1 neoliticului.
Cercetările au fost coordonate de Valeriu Cavruc.
Din colectivul de cercetare în toată perioada a făcut parte
Dan Buzea. Î n diferite perioade la aceste cercetări au mai
participat Galina Kavruk (2001 ), Janovits l stvan (2001),
Mariana Cristina Popescu (200 1 ) Asztalos l stvan (2004),
Marian Babei (2004). Costel Cioancă (2004), Andrea
Chiricescu (2004 ), Mirela Cotruţă (2002-2005), Bartha
Istvan (2001 -2003), Răzvan Luca (2004-2005), Ugron
Kinga (2005). Partial, rezultatele cercetărilor au fost publi
cate în: Cavruc-Buzea 2002, p. 219-221; Cavruc-Buzea

2002, p. 1 83-226; Buzea 2003a, p. 73-80; Buzea 2003b, p.
27-29.

• • • • Mulţumim domnilor Nicolae Miritoiu şi Andrei
Soficaru, de la Centrul de Antropologie Bucureşti, pentru
analiza antropologică efectuată pe oasele descoperite în

••

mormânt.

1. Glodariu 1984, p. 63-80; Moscalu 1990, p. 149 - 154;

•••

Rustoiu 1996, p. 106-107.

2. Crişan 1971, p. 548-558; Crişan 2000; Sirbu 2006,

1 9 1 -220.

3. Crişan 1969.
4. Szekely 1969, p. 99- 1 22; Crişan 1971, p. 548-558;

Zirra 1971, p. 1 7 1 -238; Crişan 2000 ; Voinescu 2001; Sîrbu
2006, 1 9 1 ·220.

5. Vaida 2004, p. 375-392.
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Explicaţia planşelor 1 Exp/anation of the Plates
Pl. 1. Olteni "Cariera de Nisip "
1 - Pozitia geografică a celor două situri. Legenda: a - zonelele cu urme de locuire;
b - suprafetele cercetate prin săpături.
2 - situ! B. Legenda: c - sectiunile cercetate prin săpături arheologice; d - mormântul nr. 1 .
Pl. 1 . Olteni "The Sand Quany"
1 - The Geographical Position of both Sites. Legend: a The Are as with traces of inhabitation;
b - The Excavated Areas.
2 - Site B. Legend: c - The Excavated Sections; d Grave no. 1 .
·

·

Pl. Il. Olteni "Cariera de Nisip ". Situ/ A. Plan general
Legenda: a - complexele culturii Noua; b - complexele dacice; c - complexele din perioada post-romană; d - complexele
nedeterminate; e - gropi de stâlpi; f - taluzul rezultat din nivelarea traseului pentru calca ferată Sfintu Gheorghe - M iercurea
Ciuc.
Pl. Il. Olteni "The Sand Quany". Site A. The General Plan
The Legend: a - The Noua Culture Complexes; b The Dacian Complexes; c - The Post-Roman Period Complexes; d The Undetermined Complexes; e - The Post-holes; f - Thc Abrupt Slope, Rcsult of thc ground Levclling done when con
structing the Sfintu G heorghe - Miercurea-Ciuc Railway .
·

Pl. III. 0/ieni "Cariera de Nisip ". Siud B
1 - vederea dinspre nord; 2 - sectiunile cercetate în 2005.
Pl. III. Olteni "The Sand Quany". Site B
1 Yiew from the North; 2 - the Sections Excavated in 2005.
-

Pl. IV, 0/leni "Cariera de Nisip ". Situ/ A
1, 2 - Secţiunea de control din anul 2002; 3, 4 - suprafata cercetată în 2003; 5 - suprafata cercetată în anul 2004; 6 suprafata cercetată în 2005.
Pl. IV. Olteni "The Sand Quany". Site A
1 , 2 Thc Control Trench Excavated in 2002; 3, 4 - Thc Excavated Surface in 2003; 5 - The Excavatcd Surface in 2004; 6
- The Excavatcd Surface in 2005.
·

Pl. V. 0/leni "Cariera de Nisip ". Situ/ B. Momuintul Dacic (nr: 1)
Pl. V. Olteni "The Sand Quany". Site B. The Dacian Gra1·e (no. 1)
Pl. VI. Olteni "Cariera de Nisip ". Simt B . MonniJmul Dacic (nr. 1)
Pl. VI. Olteni "Tize Sand Quarry ". Si!e 8. The Dacian Gra.·e (no. 1)

Pl. VII.

0/ieni "Cariera de Nisip "

Situ/ R. Mnrmântul Dacic (nr. 1)

Strachina, după ce a fost întoarsă cu fundul în sus; alături se observă amprenta ei pe fundul gropii mormântului; 2 •
aceea�i strachină; 3 - fragmenlclc vasului l"U corp ul homhal a parule in timpul cercetarii; 4 - vasul cu corpul bombat întregit
1

•

Pl.

1

•

VII. Olteni

Qunrry'' .\�iiP R. Tiu� nal'itJfl (;r(J l'P (110. 1)
wns rcmoved and reversed ; one can observe its imprint in t hc ground; 2

u7711" .'\111111

Thc Dish nftcr it
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Fragments of The Pot with convex body du ring excavation; 4 - The same Pot with convex body, restored
Pl. VIII. Olteni "Cariera de Nisip ". Situ/ 8. Mormântul Dacic (nr. 1)
1 - mormântul după golirea umpluturii gropii, se obseiVă oase calcinate şi inventar;
2 - mormântul după îndepărtarea resturilor umane şi a inventarului, se obseiVă cele două gropi de stâlpi; 3 - profil.

Legenda: a - suprafata terenului actual şi solul arabil; b - sol galben nisipos; c - sol steril (argilă galbenă); d - strat de argilă
în amestec cu nisip şi pierticele, puternic tasat; e - sol cenuşiu închis cu materiale neolitice; f - lemn ars; g - oase umane cal
cinate; h - ceramică; i - piatră; j - gropi de stâlpi; k - umplutura gropii mormântului (argilă galbenă în amestec cu pământ
negru).
Pl. VIII. Olteni "The Sand Quany". Site 8. The Dacian Gral'e (no. 1)
1 - the grave after emptying the pit; one may obseiVe the calcinated human bones and the inventory; 2 - the grave after
the removal of the calcinated human bones and its inventory; one may obseiVe two post-holes; 3 - the profilc.
Legend: a - the modern surface and the arable soi!; b - thc sandy yellow soi!; c - the sterile soi! (ycllow clay); d - the layer
of clay mixed with sand and pebblcs, strongly scttlcd; c - blackish soi! conta in ing Neolithic records; f - burnt wood; g - calci
nated human bones; h - pottery; i - stone; j - post-holes; k - the infill of the grave pit (yellow clay mixed with black soi!)
Pl. IX. Olteni "Cariera de Nisip ". Situ/ 8. Momtântul Dacic (nr. 1). Inventar
1 - strachină; 2 - fragment de oală; 3 - vasul cu corp bombat

Pl. IX. Olteni "The Sand Quany ". Site 8. The Dacian Grave (no. 1). lnventory

l - dish; 2 - a fragment of a pot; 3 - the pot with convex body

Pl. X. Olteni "Cariera de Nisip ". Situ/ A. Locuinţa nr. 9

1 - 4 - conturul general, in faze succesive de cercetare; 5 - vatra 1; 6 - vatra 2
Pl. X_ Olteni "The Sand Quany". Site A. Dwel/ing no. 9

1 - 4 - the general outline, in successive stages of excavation; 5 - hearth no. l; 6 - hearth no. 2

Pl. XI. Olteni "Cariera de Nisip ". Situ/ A. Locuinţa nr. 9
1 - conturul locuintei la nivelul solului steril; 2 - groapa locuintei după golire; 3 - profilul vetrei 1 ; 4 - profilul vetrei 2; 5,
profilele locuintei.
Legenda: a - suprafata terenului actual si solul arabil; b - umplutura gropii locuintei (pământ negru pigmentat cu mici
fragmente de lemn şi lut ars); c - sol steril; d - fragmente de vase ceramice; e - umplutura gropii de stâlp (sol galben nisipos);
f- umplutura gropi lor culturii Noua (sol amestecat brun şi gălbui, afânat); g - lutuiala vetrelor; h - conturul gropii din perioa
da post-romană; i - pietre; j - conturele gropilor de stâlpi; k - fusaiole; 1= râşniţă
Pl. XI. Olteni "The Sand Quany". Site A. Dwel/ing no. 9
1 - the outline of the dwelling on the levcl of the sterile soi!; 2 - the dwelling pit after it was emptied; 3 - the section of
hearth no. l; 4 - thc scction of hearth no. 2; 5, 6 - the sections of the dwelling.
Legend: a - the modern surface and the a rabie soi!; b - the dwelling pit infill (black soi! containing small fragments of char
coal and burned clay); c - sterile soi!; d - fragmented pottery; e - the post-hole infill (yellow sandy soi!); f - the Noua Culture
pit ' s infill (mixed yellowish and brown soi!); g - the hearth daub; h - the outline of the pit from the Post-Roman period; i stones; j - the outlines of the post-holes; k - spindle whorls; 1= grinder
6

-

Pl. XII. Olteni "Cariera de Nisip ". Situ/ A. Locuinţa nr. 9. Vasele ceramice în momentul descoperirii
Pl. XII. Olteni "The Sand Quany". Site A. Dwel/ing no. 9. The ceramic pots during their discovery
Pl. XIII. Olteni "Cariera de Nisip ". Situ/ A. Locuinţa nr. 9. Vasele ceramice
Pl. XIII. Olteni "The Sand Quany". Site A. Dwelling no. 9. Pottery
Pl. xrv. Olteni "Cariera de Nisip ". Situ/ A. Locuinţa nr. 9. Vasele ceramice
Pl. XIv. Olteni "The Sand Quany". Site A. Dwelling no. 9. Pottery
Pl. XV. Olteni "Cariera de Nisip ". Situ/ A . Locuinţa nr. 9. 1-7, Fusaiole; 8 - râsniţă.
Pl. XV. Olteni "The Sand Quany". Site A . Dwelling no. 9. 1-7, Spindle whor/s; 8 - grinder.
Pl. XVI. Olteni "Cariera de Nisip ". Situ/ A . Groapa nr. 163
Pl. XVI. Olteni "The Sand Quany". Site A. Pit no. 163
Pl. XVII. Olteni "Cariera de Nisip ". Situ/ A. Groapa nr. 137

Pl. XVII. Olteni "The Sand Quany". Site A. Pit no. 137
Pl. XVIII. Olteni "Cariera de Nisip ". Situ/ A . Gropile nr. 216 şi 219
Pl. XVIII. Olteni "The Sand Quany". Site A. Pits no. 216 and 219
Pl. XIX. Olteni "Cariera de Nisip ". Situ/ A. Gropile nr. 137, 163, 216 şi 219
1 - groapa nr. 163 ; 2 - groapa nr. 137 ; 3 - gropile nr. 2 1 6 şi 2 19.
Legenda: a - suprafata terenului actual şi solul arabil ; b - sol steril ; c - veriga de bronz ; d - argila galbenă din umplutu
ra gropii ; e - umplutura gropii nr. 216 aparţinând culturii Noua (sol nisipos brun-gălbui) ; f - cenuşă ; g - fragmente de li
pitură arsă ; h - rragmcntc dl' vase cc ra m icc; i - piatră; j - conturul �ropii de stâlp
Pl. XIX. Olteni "The Sa11d Qrwny''. Site A. Pils no. 137, 163, 216 and 219
1 -. rit no. l fi3; 2 - pit no. 1 37; 3 - pits no. 2 1 fi si 2 1 9.
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Legend: a - the modern surface and the arablc soil; b -sterile soil; c - bronze shacklc; d - ycllow clay from the pit's infill; e
- the infill of pit no. 2 1 6 belonging to the Noua Cui ture (sandy brown-yellowish soil); f - ash; g - fragments ofwattle and daub;
h - fragments of pottery; i - stone; j - the outline of the post-hale
Pl. XX. Olteni "Cariera de Nisip". Situ/ A. Inventarul gropi/ar nr. 137 ( / - 2, 6 - 7) şi 163 (3 - 5)
1 , 5 - bronz; 2 - 4, 6, 7 - ceramică.

Pl. XX. Olteni "The Sand Quany". Site A. The lnventory of Pits no. 137 (1 - 2, 6 - 7) and 163 (3 - 5)
1, 5 - bronze; 2 - 4, 6, 7

- pottery

Pl. XXI. Olteni "Cariera de Nisip". Situ/ A. Inventarul gropi/ar nr. 137 (1 - 2) şi 163 (3 · 5)
1, 5

- bronz;

2 -4

-

ceramica

Pl. XXI. Olteni "The Sand Quany". Site A. The lnventory of Pits no. 137 (1 - 2) and 163 (3 - 5)
1, 5

- bronze;

2-4

- ponery

Pl. XXII. Olteni "Cariera de Nisip". Situ/ A. Inventarul gropii nr. 219. Ceramica
Pl. XXII. Olteni "The Sand Quany". Site A . The lnventory of Pit no. 219. Pottery
Pl. XXIII. Olteni "Cariera de Nisip ". Situ/ A. Inventarul gropii nr. 219. Ceramica
Pl. XXIII. Olteni "The Sand Quany". Site A. The Jnventory of Pit no. 219. Pottery

Abstract

The Early Dacian Evidence from Olteni. Preliminary Report
In 2000 and 200/, south of Olteni vilwge (Bodoc parrish, Covasna county), in the area ofthe sand quony, two arclweological
sites were discovered (P/. 1). One ofthem, Site A, inc/udes the settlements belonging to the Noua Cu/ture, Dacian Lo Tene and the
Post-Roman period. The other one, Site 8, contains the traces ofa Neolithic settlement and a Dacian grave.
The archaeological excavations canied out in both sites, between 2001 - 2005, uncovered, on a surface of about 15.000 square
m, a number of about 410 comp/exes. The majority of them belong to the Neolithic, to the Bronze Age and to the Post-Roman peri
od, and were already published, but only on the whole. The Dacian evidence was not published yet. Although the researches are
not finished and the processing of the records is stil/ in progress, we considered that the information should be published as soon
as possible, mainly taking into account that the Dacian evidence from Olteni be/ongs to the less-known period of the Dacian eul
ture within Transylvania (about V-l/1 centuries BC).
The Dacian complexes from Olteni include a dwelling (no. 9) and three storage pits (no. 137, 163, 219), uncovered within Site
A, and a grave (no. I), uncovered within Site 8.
Siu A

The dwelling no. 9 (Pl. X; XI) was represented by an oval-shaped pit (6,5 x 4,3 m) dug in the sterile soi/ (yellow cwy) and was
0,55-0,65 m deep (from the modem surface). Faur post-holes were uncovered around the pit, and one post-hale was uncovered in
the middle of the dwelling. Two clay-lined heanhs were found at the bottom of the dwelling. Much pottery was found in the upper
wyer of its infi/1 (Pl. XII-XW) and severa/ spindle whorls (Pl. XV). Ali these are characteristic of the Dacian cu/ture belonging to
the 5th -3rd century BC.
The pit no. 137 (Pl. XVI-XVII; X/X/2) lwd an oval shape (3, I x I,I6 m and I,4 m deep) and oblique walls. The bronze shack
le (PL XX!I ), severa/fragments of wattle and daub, and as we/1fragmented pottery (Pl. XX/6-7) were found inside this pit. The pot
tery is common for the Dacian cu/ture dotingfrom the 5th - 3rd century BC, while the bracelet dates probablyfrom the 4th centu
ry BC.
The pit no. I63 (PL. XVI) lwd a circular shape (D I,3I m, I,OI m deep) and it widened towards the bottom (D bottom
I, 7 m). Its inventory included hand-made cwy objects (Pl. XX/3, 4; Pl. XX/3, 4), a bronze need/e (PL. XX/5) from Late Bronze
Age, and hand-made pottery characteristic to the 5th - 3rd century BC.
The pit no. 2I9 (Pl. XVIII; XIX) had an oval shape (2,2 x I,35 m) and it gat na"ower towards the bottom. The inventory of
this pit included pottery (Pl. XXII/I-4, 9-II; XXII//I-4, 9-1 1) characteristic to the 5th - 4th century BC.
=

=

Site B

Grave no. I. (PL lll/2; V,· VI). The pit of the grave had rectanguwr shape (3 x I m). lnside it, at both its ends, two circular
shaped post-holes were dug. Along its longer sides the rests of bumt massive wooden trunks were found. At the bottom ofthe grave
pit, in its central pan, many fragments of calcinated human bones were found. The inventory of the grave inclu-ded an entire dish
(Pl. VII/I-2; /XII) and two broken pots (PL Vll/4; /X/2-3).
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