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O comunitate dacică din sec. IV –III a. Chr. la Olteni,
jud. Covasna
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Abstract
We discovered so far 10 flat cremation tombs; we intend to present in detail only seven (the three tombs discovered
in the autumn of 2008 are under analysis). In nine situations, the pits are large, rectangular or oval, like for the inhumation; we could not precise the shape of the pit for G2. In most cases, the pits were oriented N-S, except for G10,
whose pit was oriented NW-SW. In six cases, wood structures have been identified on the sides, while in G6, stone structures, and in G10, a burnt pit. The cremated bones have been deposited only in the pit (G1, G6, G7), only in the urn
(G2, G5), or in the urn and the pit (G3, G4, G8, G9, G10).
We identified in the 10 tombs 15 individuals: a child, a youth or a mature and 13 matures/adults; as far as the sex
is concerned, there were seven females, five males, while for three of them, the sex could not be determined. The small
number of children and youth discovered so far indicate a different treatment for them, in comparison with the mature
individuals, who could suggest either, their deposit in another part of the necropolis, or other places.
The recuperated funerary inventory consisted of over 50 pottery vessels, all of them hand-made, a bronze arrowhead (G7), an iron dagger (G9), four primitive stone grinding mill (G1 and G6) and two glass beads (G10). The possible chronology for these tombs is from the end of the 5th c./4th c. till the beginning of the 3rd c. BC. According to the
ritual, the rites and the funerary inventory, we could conclude that these tombs were Dacian.

Mormântul 1: incineraţie în groapă3.
Groapa: de formă ovală, cu laturile lungi
aproape paralele, săpată pe direcţia nordsud, cu colţurile rotunjite (D = 3,00 x 1,00m),
cu pereţii uşor oblici, puţin adâncă (A = 0,300,38m), cu fundul plat, puţin înclinată de la
nord spre sud (Fig.4/1-3).
Amenajări. Pe laturile lungi ale gropii s-au
păstrat, suprapuse, trunchiuri despicate de
copaci, groase de 0,35-0,25m, carbonizate,
iar pe fundul ei câteva bucăţi de scânduri
groase şi resturi de lemn, de asemenea carbonizate. Spre cele două extremităţi ale mormântului erau două gropi rotunde, puţin
adânci (D = 0,40m şi D = 0,30m, A = 0,20m
şi 0,12m), de mărimi diferite (Fig.3/2 - 7).
Umplutura: pământ galben amestecat cu
pietricele, mai afânat spre fund (Fig.3/1).
Ritul: incineraţie în groapă. Oasele umane,
puternic arse şi fragmentate, s-au găsit pe
fund, aproape central, împrăştiate pe o
suprafaţă de circa 1,00m2. Incinerarea a fost
foarte puternică, la o temperatură de peste
800o C, fiind prezente oase din mai multe
părţi ale corpului, dar lipsind fragmentele de
dinţi, epifize, corpuri vertebrale, bazin şi centura scapulară. Lipsa unor oase din anumite
părţi ale scheletului poate indica o selecţie
rituală a resturilor incinerate de pe rug (Fig.
3/8).
Vârsta: între adolescenţă şi adult II (14 30 ani).

Satul Olteni aparţine comunei Bodoc, judeţul
Covasna şi este situat la 10 km nord de oraşul
Sfântu Gheorghe, de ambele părţi ale D.N-12,
pe direcţia Braşov - Miercurea Ciuc.
Situl arheologic de la Olteni - „Cariera de
nisip” se află în partea sudică a satului, pe o
terasă înaltă neinundabilă a râului Olt.
Vestigiile arheologice s-au descoperit cu
ocazia unor săpături preventive începute de
Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, în
anul 2001 (Fig.1). Datorită faptului că
cercetările s-au desfăşurat în două sectoare
acestea au fost denumite, convenţional, Situl
A (aşezarea – cercetată între anii 2001 2005) şi Situl B (necropola – cercetată între
anii 2005 - 2008)1.
Aşezarea (Situl A): sector în care s-a
cercetat o suprafaţă de circa 15.000m2,
descoperindu-se 410 complexe din neolitic,
epoca bronzului, perioada dacică timpurie şi
din perioada post-romană.
Până acum au fost descoperite şi cercetate
3 gropi „menajere” (Gr.137, Gr.163, Gr.219) şi
o locuinţă (Loc.9) ce au aparţinut unei aşezări
din perioada dacică, sec. IV-III a. Chr.2.
Necropola (Situl B). Între 2005-2007 s-a
săpat o suprafaţă de 3000m2 unde, pe lângă
vestigiile neolitice, s-au descoperit 7
morminte dacice de incineraţie pe care le vom
prezenta în continuare (Fig.2).
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Sexul: feminin.
Piese în mormânt: s-au găsit trei vase
ceramice - o strachină întreagă şi două vase
fragmentare.
1. Strachină, întreagă (Î = 7,5cm; DG =
22,8cm; Nr. inv: 12718), modelată cu mâna,
din argilă semifină, cu nisip, arsă reducător,
peretele de culoare cenuşie în interior,
angobă neagră; a fost depusă în poziţie normală, în partea sudică a mormântului, peste
groapa mică, superficială, existentă în zonă;
are fundul mic, inelar, reliefat, plat, corpul
puternic evazat, gura aproape verticală, buza
oblică spre interior; este prevăzută cu două
proeminenţe pentru manevrare, decorată, pe
axul opus, cu două grupe de câte trei linii
oblice în relief (Fig.5/1; Fig. 6/1,2 ).
2. Vas (Î. păstrată = 22cm; DG = 19cm;
DF = 12cm; Nr. inv. 12734), descoperit la vest
de oasele umane calcinate, modelat cu mâna
din argilă în amestec cu nisip, pietricele şi
cioburi pisate, ars oxidant, de culoare
cărămizie; are corpul sferic, gura invazată şi
marginea buzei tăiată oblic spre interior, fundul plat, cu prag. Este prevăzut cu două
proeminenţe semicirculare, aşezate orizontal,
iar între acestea este decorat cu un brâu
alveolar (Fig.5/2 ).
3. Vas (Î = 22,6cm; DF =14,5cm; Nr. inv:
12741), găsit în nord-vestul gropii, aşezat în
poziţie normală, modelat cu mâna, ars oxidant, cu fundul plat, corpul bitronconic, gura
invazată, prevăzut cu proeminenţe semicirculare pentru manevrare; de evidenţiat că
lipseşte o bucată din partea superioară, zonă
unde peretele rupt a fost polizat (Fig.5/3;
Fig. 6/3,4 ).

Mormântul 3: incineraţie în urnă şi în
groapă5
Groapa: de formă ovală, cu laturile lungi
aproape paralele (D = 3,00 x 1,00m) săpată
aproape pe direcţia nord-sud, cu pereţii uşor
oblici şi fundul plat (Fig.8).
Amenajări: pe laturile de est şi nord, ca şi
în unele zone de pe fund, s-au descoperit
scânduri groase din lemn, acum carbonizate;
rezultă, deci, că a fost o structură de lemn.
Oasele incinerate, ca şi piesele de inventar, au
fost depuse în diverse zone ale gropii
(Fig.9/1-9).
Umplutura: sediment de culoare gălbuie,
diferit de cel zona din jurul gropii.
Ritul: incineraţie în urnă (M3A) şi în groapă
(M3B).

Mormântul 2: incineraţie în urnă4 (Fig.7/1)
Era situat la circa 10m sud-sud-vest de
M.1, identificat la 0,40m adâncime.
Groapa: conturul gropii n-a putut fi delimitat deoarece era la suprafaţă şi a fost săpată
într-un complex neo-eneolitic, iar partea ei
superioară a fost distrusă de arăturile adânci.
Umplutura: sediment de culoare brună.
Ritul: incineraţie în urnă, vasul bitronconic
a fost aproape plin cu oase puternic arse, mai
mari sau mai mici; partea superioară a urnei
s-a spart şi s-a prăbuşit în interior ori pe
margine (Fig.7/2,3 ).
Vârsta: adult, posibil în jur de 50 de ani.
Sexul: feminin.
Piese în mormânt: un vas bitronconic şi o
strachină.
1. Urna - vas bitronconic (Î = cca.22-

Depunerea M3A: incineraţie în urnă,
vasul, aproape plin cu oase arse, a fost depus
în partea central-nordică a gropii, acoperit cu
o strachină.
Vârsta: adult, 30-40 de ani.
Sexul: feminin.
Piese în mormânt: un vas bitronconic şi o
strachină.
1. Urna - vas bitronconic (Î = 21cm; DG
= 18 cm; DF = 10 cm; Nr. inv. 14020), aşezat
vertical, modelat cu mâna, ars oxidant, din
argilă semifină, de culoare brună ori castanie,
corpul rotunjit, prevăzut cu patru proeminenţe pe partea superioară a corpului şi decorat cu brâu alveolar, cu patru proeminenţe
oblice, cu fundul plat şi gura invazată
(Fig.10/8; Fig. 11/8).
2. Strachină - capac (Î = 8,5 cm; DG =

24cm, DF = 12cm; Nr. inv. 14028), depus vertical, în poziţie normală, modelat cu mâna,
din argilă comună, cu mult nisip, pietricele şi
cioburi pisate, ars oxidant, miezul peretelui
are zone cărămizii ori negre-brune, este
decorat cu brâie alveolare, orizontal şi oblice
(Fig.7/4 ).
2. Strachină (Î = 9,5cm; DG = 30,5cm;
DF = 10cm; Nr. inv: 13604). La circa 4m estsud-est de urnă s-a descoperit o strachină
fragmentară (se păstrează circa 2/3 din vas),
găsită cu gura în jos, foarte probabil luată de
plug de pe urnă, unde a fost folosită drept
capac; este modelată cu mâna, din argilă
semifină, cu mult nisip, arsă inoxidant, angoba neagră, are corpul tronconic, puternic
evazat, umărul în unghi, fundul plat, gura
uşor invazată, probabil cu două toarte
„oarbe” ce-i depăşesc gura (Fig.7/5-7)
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aşezate în cruce (Fig.10/5; Fig. 11/5 ).
5. Picior de vas (Î = 9,4cm; DF = 9cm;
Nr. inv: 13991), descoperit pe gura gropii, în
partea ei nordică; este modelat cu mâna din
argilă semifină, cu mult nisip şi pietricele, ars
oxidant, de culoare cărămizie, cu pete brune;
este de formă tronconică, cu marginea bazei
lată, ornamentat cu un brâu alveolar în
partea superioară, acolo de unde pornea
cupa (Fig.10/4; Fig. 11/4 ).
6. Gresie fragmentară (L = 31 cm; l =
14,5 cm; GR = 5,4 cm; Nr. inv: 14066), de
formă trapezoidală, cu partea superioară uşor
albiată, probabil întrebuinţată ca râşniţă
primitivă, găsită aproape de gura gropii,
lângă M3b (Fig.10/6; Fig. 11/6).

25,5 cm; DF = 10,5 cm; Nr. inv. 14009),
aşezată peste urnă cu gura în jos, modelată
cu mâna, din argilă semifină, arsă oxidant, cu
angoba neagră-brună; are corpul tronconic,
puternic evazat, fundul plat, umărul în unghi,
gura uşor invazată, cu două toarte „oarbe”,
prinse pe umăr şi ridicate deasupra gurii
(Fig.10/7; Fig. 11/7).
Depunerea M3B: incineraţie în groapă,
cu oasele depuse în partea sudică a gropii.
Vârsta: matur.
Sexul: masculin.
Piese în mormânt: un vas tronconic, un vas
bitronconic, două străchini, un picior de vas şi
o râşniţă primitivă.
1. Vas tronconic (Î = 21,5cm, DG =
23,5cm, DF = 10cm; Nr.Inv: 14010), aşezat
uşor oblic, modelat cu mâna, din argilă semifină, ars oxidant, cu miezul cărămiziu, angobă
brună, fundul plat, cu gura uşor invazată şi
marginea aproape plată; pe mijloc are două
proeminenţe semicirculare pentru manevrare,
iar diametral opus, dar pe partea superioară
a corpului, este decorat cu câte două motive
în relief de formă semicirculară (Fig.10/2;
Fig. 11/2).
2. Strachină de formă tronconică (Î =
11,3cm, DG = 36,5cm, DF = 11cm; Nr.Inv:
14008), puternic evazată, modelată cu mâna,
din argilă fină, arsă inoxidant, angobă de
culoare neagră, cu gura puţin invazată şi marginea oblică, cu patru toarte „oarbe”, fixate
pe marginea gurii şi ridicate deasupra acesteia (Fig.); a fost depusă, cu gura în jos,
peste vasul anterior (Fig.10/1; Fig. 11/1 ).
3. Strachină fragmentară (Î. păstrată =
6,5cm; DG = 25,5cm; Nr. inv: 14065), găsită
la nord-est de M3b, modelată cu mâna din
argilă semifină cu multe concreţiuni de calcar,
cu miezul cărămiziu, corpul tronconic, puternic evazat, umărul în unghi, gura invazată
(Fig.10/3; Fig. 11/3 ).
4. Vas bitronconic (Î = 17,2cm; DG =
17,2cm; DM = 20cm; DF = 11cm; Nr. inv:
14014), aflat în capătul nord-vestic al gropii,
aproape de M3a, aşezat cu gura în jos; modelat cu mâna din argilă semifină, cu nisip şi
pietricele, ars oxidant, cu angoba brună, cu
pete negre în partea superioară ca urmare a
unor arderi secundare, cu fundul plat; partea
superioară a corpului este uşor invazată, buza
oblică spre interior, în partea superioară are
două toarte „oarbe”, semicirculare, şi doi
butoni, iar sub diametrul maxim sunt patru
proeminenţe
orizontale,
semicirculare,

Mormântul 4: incineraţie în urnă şi în
groapă
Groapa: de formă rectangulară (D = 2,30 x
0,70m), cu colţurile aproape în unghi de 900,
orientată pe direcţia nord-sud, cu o uşoară
deviere a părţii nordice spre vest; are pereţii
uşor oblici şi fundul relativ plat; conturată la
adâncimea de –0,45m de la suprafaţa actuală
a terenului ; se află la circa 12m vest-sud-vest
de M5, în afara aliniamentului mormintelor
identificate până acum (Fig.12/1, 7,8).
Amenajări: s-au identificat trei depuneri în
groapă, de vase şi oase umane, pe care le-am
denumit : M4A, la sud, M4B, la nord, şi M4C,
în partea central-nordică (Fig.13).
Umplutura: sediment de culoare neagră,
diferit de cel din jurul gropii, care este format
din argilă galbenă, în care au fost
descoperite, spre capătul nordic al gropii, şi
puţine resturi de lemn carbonizat.
După ce toate vasele din M4A au fost
scoase, s-a delimitat o groapă de formă
circulară (Gr.1; DG = 0,35m; A = 15cm), cu
pereţii oblici şi cu fundul aproape plat.
În partea de est a acestei depuneri de
vase ceramice au fost descoperite şi două
pietre de dimensiuni mici, fără urme de
prelucrare.
De asemenea, şi în cazul depunerii M4B,
după ce vasele au fost scoase, pe fundul
gropii mormântului a fost observată o altă
groapă, tot de formă circulară (Gr.2; DG =
0,40 m; A = 10cm), cu pereţii oblici şi fundul
plat; umplutura este formată din pământ de
culoare neagră, uşor tasat.
În partea de nord a gropii, la circa 0,50m
de M4B, a fost descoperit un fragment de
scândură de lemn arsă (D = 16 x 10 x 4cm),
plus mici fragmente de lemn carbonizat.
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Ritul: Incineraţie în groapă şi în urnă; oase
incinerate s-au aflat atât în strachină, aşezată culcat, cu gura spre nord, cât şi pe fundul
gropii, la nord de aceasta; analizele antropologice vor stabili numărul de indivizi.
Vârsta: adult.
Sexul: feminin.
Deşi resturile incinerate au fost depuse în
trei locuri diferite, totuşi este un singur
individ; e adevărat, însă, că s-au depus
puţine oase incinerate.

26cm; Nr. inv. 14861), păstrat fragmentar
(circa 30 %), el aflându-se depus cu gura în
sus, între vasele 1 şi 2; are corpul tronconic,
umărul rotunjit, gura uşor invazată, cu marginea buzei oblică spre interior, fundul plat,
reliefat; este modelat cu mâna din argilă fină,
cu mult nisip şi mică, plus rare cioburi, are
suprafaţa bine netezită, este ars oxidant, cu
angoba brună, cu pete negre; se observă
urma unei toarte orizontală, prinsă pe umăr.
4. Vas cu corpul bitronconic (Î = 33cm;
DF = 12,5cm; DG = 20cm; Nr. inv. 14935),
evident fragmentat, depus în proporţie de 80
%, părţi din el fiind găsite atât în partea
sudică a gropii, cât şi la mijlocul ei (restul
vasului nu s-a găsit în mormânt). Vasul este
modelat cu mâna din argilă comună, cu mult
nisip şi mică, ars oxidant, are miezul gălbuicărămiziu, angoba cărămizie-brună, corpul
bitronconic, umărul rotunjit, gâtul înalt, tronconic, gura în formă de pâlnie, cu marginea
buzei rotunjită, şi fundul plat. Pe partea superioară a corpului are patru butoni mici de
formă cilindrică, aşezaţi în cruce, iar pe corp,
în zona diametrului maxim, sunt patru proeminenţe de formă semicirculară, aşezate orizontal, tot în cruce. În interiorul vasului, pe
fund, şi pe partea superioară a corpului se
observă urme de ardere secundară, de
culoare neagră.

Depunerea M4A:
descoperită
la
adâncimea de –0,55m, era formată dintr-o
aglomerare de vase ceramice, depuse pe o
suprafaţă cu dimensiunile de circa 0,50 x
0,50m (Fig.12/2,3).
În zona vaselor ceramice -(0,50-0,60m) se
aflau puţine oase umane incinerate, dar sub
acest nivel la -(0, 60-0,65m), în partea de
sud-vest a gropii, au fost descoperite mai
multe oase umane calcinate (Fig.12/4).
Piese în mormânt: între –(0,50-0,65)m au
fost descoperite multe vase ceramice (unele
întregi, iar altele păstrate fragmentar), în
următoarea poziţii: vasul 1 - se afla pe o
parte, iar în interiorul lui erau puţine oase
umane calcinate, vasul 2 - se afla cu gura în
jos, vasul 3 - păstrat fragmentar, era cu gura
în sus, din vasul 4 - puternic fragmentat,
unele bucăţi erau în partea sudică a gropii
(M4A), iar altele în partea centrală a acesteia
(M4C).
1. Strachină-urnă (Î = 7,2cm; DF =
6,5cm; DG = 14,2cm; Inv nr. 14862), depusă
doar în proporţie de 80 %, are corpul tronconic, cu umărul rotunjit, gura uşor invazată
şi marginea buzei rotunjită sau plată, cu fundul mic şi plat. Este modelată cu mâna din
argilă semifină, cu mult nisip şi cu cioburi
pisate, cu suprafaţa bine netezită, ars oxidant, de culoare cărămizie, cu pete brunenegre.
2. Strachină (Î = 8,5cm; DF = 8cm; DG
= 22,5cm; Nr. inv. 14936), depus fragmentar,
aşezat cu gura în jos, în partea sudică a
gropii; are corpul tronconic, evazat, umărul
rotunjit, gura uşor invazată, cu marginea
buzei tăiată oblic spre interior, fundul mic,
plat, reliefat. S-a păstrat circa 85 % din vas,
dar aproape toată gura vasului a fost distrusă
din vechime. Este modelat cu mâna din argilă
semifină, cu nisip şi cioburi pisate, are miezul
castaniu, suprafaţa bine netezită, cu angoba
castanie, cu pete brune.
3. Strachină (Î = 7cm; DF = 8cm; DG =

Depunerea M4B:
descoperită
la
adâncimea de -0,50m, la 1,00m nord de M4A,
este formată din două vase ceramice, unul
întreg (vasul 1), din al doilea (vasul 2)
păstrându-se doar partea inferioară, depusă
în primul vas, în poziţie normală, cu gura în
sus ; în urma presiunii pământului primul vas
s-a fragmentat (Fig.12/5,6).
Piese în mormânt:
1. Vas păstrat întreg, dar fisurat în urma
presiunii pământului (Î. = 15,9cm; DF =
11cm; DG = 14,6cm; Nr. inv. 14939), aşezat
vertical, cu gura în sus; este modelat cu
mâna, din argilă fină, cu mult nisip, rare
pietricele şi cioburi pisate, cu miezul brun şi
marginile cărămizii, suprafaţa este netezită,
arderea oxidantă, culoarea brun-cărămizie;
are corpul aproape sferic, cu gura invazată şi
marginea oblică spre interior, cu fundul plat,
sub buză este prevăzut cu un brâu crestat,
ondulat, în ghirlande, întrerupt de patru
proeminenţe de formă trapezoidală, în poziţie
oblică, aşezate în cruce.
2. Vasul 2 (Î. cca = 10,5cm; DM =
16,5cm; DF = 10,5cm; Nr. inv. 14938),
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gropii era aşezată urna, în poziţie normală, şi
un vas spart, probabil intenţionat, în timpul
ritualului (fragmente din acest vas sunt
răspândite în partea de nord-vest, nord şi
nord-est a gropii).
1. Vas-urnă, corpul tronconic, cu gura
uşor invazată şi fundul plat (Î = 21,522,2cm; DG = 20-23cm; DF = 14,7-15,5cm;
Nr. inv: 14849), modelat cu mâna din argilă
amestecată cu nisip, pietricele şi cioburi
pisate, ars oxidant, cu suprafaţa bine netezită, de culoare cărămizie, decorat sub buză cu
brâu alveolar, întrerupt de patru proeminenţe
semiovale, aşezate vertical, cu alveole laterale; partea superioară a vasului a fost deteriorată din vechime (Fig.14/1-5).
2. Vas tronconic (Î = circa 28cm; DG =
24cm; DF = 12,5cm; Nr. inv: 14491), cu gura
uşor invazată şi fundul plat, modelat cu mâna
din argilă în amestec cu nisip, pietricele şi
cioburi pisate, cu suprafaţa bine netezită, ars
oxidant, de culoare cărămizie la exterior, cu
pete brune,, decorat cu brâu crestat pe umăr,
întrerupt de proeminenţe ovale. Vasul a fost
descoperit, probabil fragmentat intenţionat,
în partea nordică a gropii, din el recuperânduse 60-70 % (Fig.14/6).

descoperit în vasul 1, depunându-se doar
jumătatea inferioară dintr-un vas cu corpul
bitronconic, cu pereţii arcuiţi şi fundul plat,
modelat cu mâna, din argilă semifină, cu mult
nisip şi foarte puţine cioburi pisate, ars oxidant, angoba de culoare cărămizie-roşcată,
cu zone negre.
Depunerea M4C: în partea centralnordică a gropii s-au găsit fragmente din
vasul 4, aflat în depunerea M4A, iar în jur
erau şi câteva oase umane arse.
Remarcăm existenţa a trei depuneri, în
diferite zone ale gropii, în toate fiind şi oase
umane incinérate.
Cele două gropiţe, aflate sub M4A şi M4B,
nu pot fi de la stâlpi deoarece se aflau sub
depunerile de vase; ele sunt asemănătoare
cu cele descoperite în cazul M1 (2005) şi M6
(2007).
Este de evidenţiat faptul că, exceptând
vasul 1 din M4B, toate celelalte vase au fost
sparte şi numai părţi din ele, în diverse proporţii, au fost depuse în mormânt.
Mormântul 5: incineraţie în urnă
Groapa: de formă rectangulară, cu colţurile
rotunjite (2,60 x 1,30m, A = 0,40m), săpată
la 0,80m de la nivelul actual al terenului,
orientată aproape pe direcţia nord-sud
(Fig.15/1-5).
Amenajări: groapa este marcată, pe
laturile de est, vest şi nord, de scânduri
groase din lemn, acum carbonizate, dar resturi de lemn carbonizat au fost descoperite şi
pe fundul gropii. Scândura de pe latura vestică a gropii s-a păstrat pe lungimea de
1,75m, lăţimea de 5-30cm şi grosimea de 35cm. Pe latura estică a gropii s-au observat
două scânduri: a) prima avea 1,20m lungime,
5cm lăţime şi grosimea de 3-5cm, iar a doua,
aşezată sub prima, s-a păstrat pe lungimea
de 0,80 m, lăţimea de 20cm şi grosimea de 35cm. Bucăţile de lemn de pe latura nordică
sunt mai mici dar se poate aprecia că şi parte
a gropii a fost o structură de lemn. Pe latura
de est, în zona bârnelor carbonizate, s-au
găsit cinci pietre mari şi mijlocii (Fig.14/7,8).
Umplutura: sediment de culoare brun-gălbuie, uşor tasat, diferit de cel zona din jurul
gropii, care este format din loess.
Ritul: incineraţie în urnă; oasele au fost
găsite în partea inferioară a vasului, pe o
înălţime de 10-15cm.
Vârsta: adult, probabil 30-40 de ani.
Sexul: feminin.
Piese în mormânt: în partea nordică a

Mormântul 6: incineraţie în groapă.
Groapa: de forma rectangulară, cu colţurile
rotunjite (D = 2,60 x 1,12 m, A = 0,30m),
săpată la adâncimea de 0,56m de la
suprafaţa actuală a terenului, cu pereţii oblici
şi fundul relativ plat, orientată aproape pe
direcţia nord-sud, cu o uşoară deviere spre
nord-vest/sud-est (Fig.17).
Umplutura: sediment de culoare gălbuie,
diferit de cel din jurul gropii.
Amenajări: cele două depuneri de pietre şi
fragmente de râşniţe - M.6A şi M.6B - au fost
descoperite, în groapă, la adâncimea de 0,300,40m.
Pe fundul gropii mormântului, după ce
toate vasele din M6A au fost scoase, s-a
delimitat o groapă circulară (Gr. 1; DG =
0,56m, A = 0,10cm), cu pereţii oblici şi fundul hemisferic. Umplutura era formată din
pământ de culoare neagră, uşor tasat, în care
au fost descoperite şi puţine resturi de lemn
carbonizat.
Şi în cazul lui M6B, după ce toate vasele şi
pietrele luate, s-a delimitat o altă groapă (Gr.
2; DG = 40cm, A = 20 cm), de formă circulară cu pereţii oblici şi fundul sferic.
Umplutura ei era formată tot din pământ de
culoare neagră, uşor tasat, în care au fost
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4. Cană (Î = 16,8cm; DF = 90cm; Nr. inv:
14464), modelată cu mâna din argilă în amestec
cu nisip fin, arsă reducător, cu angoba neagrăbrună, cu corpul bitronconic, umărul în unghi,
gâtul tronconic, gura eva-zată şi fundul plat, prevăzută cu o toartă supraînălţată, prinsă pe buză
şi corp, rectangulară în plan şi secţiune.
5. Cană (Î = 11,8 cm; DG =9,7cm; DF
=8,2cm; Nr. inv: 14537), modelată cu mâna
din argilă fină, cu nisip finşi cioburi pisate,
arsă reducător, angoba neagră-brună, cu
corpul bitronconic, umărul în unghi, gâtul
tronconic şi fundul plat, prevăzută cu o toartă
supraînălţată, prinsă pe buză şi umăr, rectangulară în plan şi secţiune.
6. Râşniţă (L = 17cm; l = 20cm; G =
110cm), probabil de formă ovală în plan, din
care s-a păstrat circa jumătate, cu partea
superioară plată, netedă, ca urmare a
utilizării, partea inferioară fiind neprelucrată.
7. Râşniţă (L = 25,5cm; l = 16,5cm; G =
7,5cm), de formă ovală, cu partea superioară
albiată ca urmare a utilizării, iar partea inferioară este neprelucrată.
Depunerea M6B: descoperită la adâncimea
de –0, 25m, la 1,20m sud de M.6A, era
formată dintr-o aglomerare de bolovani de
piatră, de formă ovală în partea superioară (D
= 0,98 x 0,8m), deasupra fiind o piatră de
dimensiuni mari (D = 30 x 25 x 10cm), între
care s-au observat şi câteva fragmente
ceramice (Fig.16/6). Între pietre era o umplutură formată din pământ de culoare neagră.
După ce aceste pietre din partea superioară
au fost demontate, între adâncimile de
–(0,40-0,70m), au fost descoperite alte pietre
mici (D = 10 x 15cm) şi una de dimensiuni
mai mari (D = 25 x 25 x 20cm), plus un fragment de râşniţă (D = 25 x 15 x 5cm). Spre
nordul aglomerării de pietre se afla strachina
(vasul 2) în care s-au găsit şapte pietre de
dimesiuni mai mici. Între pietre, vas şi în
umplutura gropii se aflau puţine resturi de
lemn carbonizat şi oase umane incinerate. În
partea sudică a gropii au fost descoperite mai
multe fragmente din alt vas ceramic (vasul 1).
Piese în mormânt: un vas tronconic, o strachină şi un fragment de râşniţă.
1. Vas (Î= min. 20cm; DG = 22,5cm ; Nr.
inv: 14508), modelat cu mâna din argilă
semifină, cu mult nisip şi rare cioburi pisate,
ars oxidant, angoba cu pete de culoare castanie ori brună,
are corpul bitronconic,
umărul rotunjit, gura uşor evazată, buza
plată, prevăzut cu patru butoni tronconici pe
umăr şi patru proeminenţe semiovale, orizon-

descoperite puţine resturi le lemn carbonizat
şi foarte mici fragmente de oase calcinate
(probabil oase umane).
Ritul: incineraţie în groapă; s-au recoltat
puţine resturi de oase umane incinerate,
aflate între pietre şi vase, atât în M6A, cât şi
în M6B.
Vârsta: adult.
Sexul: indeterminabil.
Depunerea M6A: aflată la adâncimea de
–0,30m, reprezenta o aglomerare de bolovani
de piatră, de formă relativ rectangulară (D =
0,80 x 0,70m), între pietre fiind pământ de
culoare neagră; în partea superioară se afla
depusă o piatră de dimensiuni mari (D = 45 x
30 x 30cm) şi se observau mai multe fragmente dintr-o strachină (Fig.16/1).
După ce aceste pietre din partea superioară au fost scoase, între 0,35-0,45m, au
fost descoperite alte pietre, cu diametre
cuprinse între 10 x 30cm şi 5 x 10cm, plus
două fragmente de râşniţe, una depusă cu
partea activă în jos, iar alta aşezată oblic.
Spre nordul aglomerării de pietre se afla o strachină, în interiorul căreia erau două pietre.
După ce şi aceste pietre au fost îndepărtate, la
adâncimea cuprinsă între –(0,50 - 0,60m), au
fost descoperite cinci vase ceramice, unele
întregi, iar altele păstrate fragmentar.
Piese în mormânt: s-au descoperit cinci
vase şi două râşniţe (Fig.16/2-5).
1. Strachină, păstrată fragmentar (Î = cca.
15 cm; DG = 23cm; DF = 13cm; Nr. inv:
14850), modelată cu mâna din argilă în
amestec cu pietricele şi cioburi pisate, arsă oxidant, de culoare brună, are corpul tronconic,
puternic evazat, fundul plat, umărul în unghi,
gura uşor invazată, cu marginea buzei oblică
spre interior, prevăzută pe umăr cu patru toarte
“oarbe”.
2. Vas (Nr. inv: 14852) modelat cu mâna
din argilă semifinăcu nisip, ars oxidant, de
culoare cărămizie, cu angoba castanie, cu
corpul bitronconic şi fundul plat, prevăzut cu
butoni cilindrici pe gât şi proeminenţe în
formă de „U”, răsturnat, pe umăr.
3. Vas de dimensiuni mari, păstrat fragmentar (Î= 10,3-10,8cm; DG= 31cm; DF=
12,3-12,6cm; Nr. inv:14500), modelat cu
mâna din argilă semifină, cu nisip fin,
pietricele şi cioburi pisate, ars oxidant, cu
angoba castanie, cu pete brune ; are corpul
tronconic, evazat, fundul plat, umărul rotunjit, gura aproape verticală, prevăzut pe corp
cu patru toarte orizontale, acum rupte.
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mâna din argilă semifină, cu nisip şi rare
cioburi pisate, arsă reducător, cu angoba
neagră-brună, are corpul tronconic, umărul în
unghi, gura evazată, cu marginea buzei
oblică, fundul plat; în partea inferioară a corpului este prevăzută cu o toartă de formă
semicirculară, aşezată orizontal. Pe buză este
ornamentată cu semne incizate în forma
literei «V». Vasul a fost spart in situ iar cele
două jumătăţi au fost depuse la sud de
oasele incinerate (Fig.19/4).
2. Vârf de săgeată din bronz (L =
2.9cm), cu trei aripioare lungi, bine finisat, cu
peduncul pentru introducerea tijei de lemn şi
orificiu de fixare printr-un cui (Fig.18/7;
Fig. 19/3).

tale, pe zona diametrului maxim (Fig.).
2. Strachină (Î = 85cm; DG = 28,3cm;
DF = 12cm; Nr.Inv: 14493), modelată cu
mâna din argilă semifină, în amestec cu nisip
fin şi puţine cioburi, arsă reducător, cu
angobă neagră-brună; are corpul tronconic,
puternic evazat, fundul plat, umărul rotunjit,
gura invazată, cu marginea buzei oblică spre
interior. Pentru manipulare are pe umăr
patru toarte de formă semicirculară, orizontale, aşezate în cruce, cu proeminenţe conice,
laterale. Strachina s-a păstrat în întregime,
dar este spartă în urma presiunii pietrelor de
deasupra ei; a fost descoperită în poziţie
oblică, depusă cu gura în sus (Fig.16/7).
Mormântul 7: incineraţie în groapă.
Groapa: formă rectangulară, cu colţurile
rotunjite (D = 2,20 x 1,00m ; A = 0,25m), orientată aproape pe direcţia nord-sud
(Fig.19/1,2).
Amenajări: groapa este marcată, pe
laturile de est şi vest, de scânduri groase din
lemn, acum carbonizate; bucăţi mici de lemn
carbonizat au fost descoperite şi în partea de
nord a gropii. Scândura de pe latura vestică a
gropii s-a păstrat pe lungimea de 1,75m,
lăţimea de 10 x 15cm şi grosimea de 3-5cm.
Latura estică a gropii a fost flancată, probabil,
cu două scânduri: prima de 1,50m lungime,
10-15cm lăţime şi grosimea de 3-5cm, iar a
doua, aşezată sub prima, s-a păstrat pe
lungimea de 1,40m, lăţimea de 10cm şi
grosimea de 10cm (Fig.18/1-4).
Umplutura: sediment de culoare brungălbuie, diferit de cel zona din jurul gropii.
Ritul: incineraţie în groapă. Oasele defunctului au fost depuse în mijlocul gropii, împrăştiate pe o suprafaţă de 50 x 30cm, într-un
strat cu o grosime de 1-2cm; cele mai mari
oase aveau 3-4cm, restul sunt puternic incinerate (Fig.18/5,6,8). După modul cum erau
răspândite oasele arse este evident că ele
n-au fost puse într-un recipient, ci direct în
groapă.
Vârsta: adult.
Sexul: indeterminabil.
Piese în mormânt: în partea sudică a gropii
se afla o strachină, spartă intenţionat în timpul ritualului, întrucât o jumătate din vas a
fost descoperită cu gura în sus, iar cealaltă
jumătate cu gura în jos, plus un vârf de
săgeată din bronz, găsit în partea nordică a
gropii.
1. Strachina (Î = 8,5cm; DG = 22,5cm;
DF = 11,5cm; Nr.Inv: 14507), modelată cu

Analiza descoperirilor
Tip şi structură. Cercetările de până
acum indică o necropolă plană, cu mormintele aranjate pe două rânduri, aproximativ pe
direcţia nord-est/sud-vest, distanţele dintre
ele fiind variabile (între 6-10m). Întrucât zona
de la nord de necropolă a fost distrusă, mai
există şanse de a se descoperi alte morminte
doar spre sud; la est şi vest de ele s-au făcut
săpături, dar nu s-au mai găsit vestigii funerare (Fig.). Deoarece cimitirele din această
epocă conţin un număr mare de morminte
(de la câteva zeci la câteva sute) putem aprecia că mormintele descoperite până acum
s-ar putea situa spre mijlocul necropolei, deci
sunt foarte probabile noi descoperiri de
morminte spre sud. Deocamdată, nu s-au
identificat semne la suprafaţă şi nici vreo
delimitare a zonei mormintelor.
Gropile. Din cele 7 morminte descoperite,
patru au gropile ovale, cu laturile lungi
aproape paralele, alte două rectangulare, iar
la unul nu s-a putut preciza forma gropii
(M2). Deşi toate mormintele sunt de incineraţie, cele şase gropi sunt mari, ca pentru
mormintele de înhumaţie: au lungimea între
2,00-3,00m, lăţimea între 1,00-1,30m, iar
adâncimea între 0,30-0,40m. De obicei,
pereţii sunt oblici, fundul plat, dar uşor înclinat, de la nord spre sud sau invers.
Amenajări. În patru morminte (M1, M3,
M5, M7), pe laturile lungi, s-au identificat
structuri din lemn formate din scânduri
groase, suprapuse; în unele cazuri erau fragmente de lemn carbonizat şi pe fundul ori pe
laturile de nord ale gropilor (ex., M3, M4,
M7). În cazul mormintelor M1, M4 şi M6, sub
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depunerile de vase ori pietre, spre cele două
extremităţi ale gropilor rectangulare, s-au
identificat câte două gropiţe rotunde, cu
adâncimea între 0,10-0,20m şi diametrul între
0,30-0,56m; umplutura acestora a conţinut
pământ negru, câteodată cu fragmente de
lemn carbonizat şi rare oase incinerate (ex.,
M6). Mormântul M6 a avut două structuri din
piatră, aproape de formă rectangulară, distanţate una de alta. De obicei, s-au identificat
mai multe depuneri, în diferite zone ale gropilor, fie în aglomerări masive de pietre şi vase,
fie doar de vase ceramice, întregi ori doar
fragmentare.
Rit şi ritualuri. Toate mormintele sunt de
incineraţie, dar există o mare varietate în
privinţa modului concret de depunere a
oaselor arse: a) morminte de incineraţie în
groapă (M1, M6 şi M7), b) morminte de incineraţie în urnă (M2 şi M5) şi c) morminte de
incineraţie în urnă şi în groapă (M3 şi M4). În
cazul mormintelor în urne, acestea fie au fost
acoperite cu alt vas, ca la M3A şi, probabil,
M2, fie au rămas descoperite, ca la M4 sau
M5; nu se exclude, fireşte, acoperirea lor cu
materiale organice (piele, textile, vegetale),
dezintegrate între timp. Vasele folosite ca
urne au fost diverse, fie vase tronconice ori
bitronconice (M2, M3A, M5), fie strachină
(M4A); drept capace s-au folosit doar străchini (M2, M3A). Dacă oasele s-au depus direct
în groapă, ele au aşezate fie central (M1, M7),
fie în mai multe zone, spre cele două capete
ale gropii; de semnalat că în M4 s-au găsit
oase incinerate în trei zone, chiar dacă în
cantităţi diferite. După modul cum oasele
incinerate erau răspândite, este evident că
ele n-au puse în recipiente organice, ci direct
pe fundul gropii.
Rugul funerar nu s-a găsit în zona săpată
până acum.
Vârsta şi sexul. Analiza antropologică,
efectuată de Andrei Soficaru şi Nicolae
Miriţoiu, de la Institutul de Antropologie „Fr.J.
Rainer” Bucureşti, a dovedit că în cele 7
morminte s-au descoperit oseminte de la 8
indivizi; doar în M3 au fost un bărbat şi o
femeie.
În privinţa vârstei, şapte au fost adulţi ori
maturi, doar în cazul lui M1 nu s-a putut preciza dacă este adolescent sau adult.
Din 8 indivizi, cinci au fost de sex feminin,
unul de sex masculin, iar în două cazuri nu
s-a putut preciza sexul. Putem doar observa
situaţia, comentariile fiind de prisos datorită
numărului mic de indivizi.

E de evidenţiat, însă, faptul că atunci când
au fost doi indivizi într-un mormânt, unul a
fost de sex masculin, iar celălalt de sex
feminin (M3).
Întrucât în morminte s-au găsit doar vase
ceramice (cu excepţia lui M7 - vârf de
săgeată) nu se pot face nici un fel de asocieri
între vârsta ori sexul defuncţilor şi piesele
aflate la aceştia.
Mobilierul funerar (inventar şi
ofrande). Deoarece prezenţa pieselor în
morminte poate avea diverse cauze şi semnificaţii este necesar să folosim un vocabular
controlat, precis, pentru a nu se crea confuzii6. Prin inventar funerar înţelegem acele
piese care au fost în mod nemijlocit legate de
defunct (îmbrăcăminte, piese de port sau de
toaletă etc.) ori de unele activităţi pe care
acesta le-a desfăşurat (unelte, arme etc.)7.
Ofranda funerară include o depunere de
bunuri care este în strânsă conexiune cu
credinţele în „viaţa de dincolo”; în general,
este vorba de alimente crude ori gătite
(carne, băuturi, mâncăruri), depuse pentru
defuncţi ori divinităţi. De obicei, vasele
ceramice au conţinut ofrande alimentare ori
au fost întrebuinţate în diferite ritualuri, în
diferite momente ale ceremoniei funerare,
astfel că ele nu pot fi considerate piese de
inventar; doar în cazuri speciale unele vase
pot fi considerate piese de inventar (de ex.,
un „serviciu personal” de vase de băut din
metale)8.
Întrucât în morminte s-au descoperit
aproape numai vase ceramice este de presupus că în ele au fost ofrande ori că ele s-au
întrebuinţat în cursul ritualurilor, lângă rugul
funerar ori în necropolă. Numărul de vase
prezente în morminte este variabil, de la două
(M2) până la şapte vase (M6).
Pe lângă vase s-au mai descoperit doar
patru râşniţe, aşa cum este cazul în M1 şi M6,
ceea ce ar sugera fie unele ritualuri legate de
divinităţi agrare ori de profesiunea şi sexul
defuncţilor, fie că ele au fost întrebuinţate la
pregătirea alimentelor pentru ceremoniile
funerare.
În total, s-au identificat 29 de vase: 14
vase tronconice ori bitronconice, unul globular, 11 străchini ori castroane, 2 căni şi un vas
cu picior; precizăm, totuşi, că vasele din
mormintele M4, M5, M6 şi M7, unele puternic
fragmentate, se află în curs de restaurare astfel că ar fi posibil să fie mici fragmente şi din
alte exemplare. După cum se observă, sunt,
cu precădere, vase utilizate fie la păstratul
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alimentelor şi a apei, fie la servitul mesei
(castroane, străchini).
Este de evidenţiat faptul că toate vasele au
fost modelate cu mâna.
În privinţa utilizării lor în morminte; patru
vase au fost urne (M2, M3A, M4a şi M5), iar
restul întrebuinţate ca vase cu ofrande ori
folosite în ritualurile desfăşurate la rugul
funerar. Este de evidenţiat faptul că, practic,
toate vasele din morminte au fost afectate,
dar în proporţii diferite. Astfel, dacă unele
vase au fost doar ciobite (în cazul unui vas din
M1, zona a fost chiar polizată), altele au fost
sparte în altă parte, probabil cu ocazia ceremoniilor funerare de la locul incinerării, şi
doar fragmente din ele depuse în morminte.
Oricum, intenţia este clară: aceste vase s-au
folosit cu prilejul ceremoniilor funerare şi nu
mai puteau fi folosite în alte scopuri.
Decorul vaselor este constituit din brâie
alveolare ori crestate, rareori motive în relief
în formă de virgule ori incizii, ele fiind prevăzute cu proeminenţe şi toarte pentru
manevrare. Putem conchide că elementele
decorative sunt puţine, dar ele sunt tipice
pentru vasele tracice din această perioadă.
Este necesar să precizăm, însă, că rostul
acestor brâie alveolare nu era numai decorativ, ci şi utilitar, întrucât ele asigurau vasului
mai multă soliditate, calitate necesară
deoarece astfel de recipiente se foloseau fie
la pregătirea hranei, fie la păstratul ori transportul alimentelor şi lichidelor.
Cronologia. Deoarece nu s-au descoperit
piese cu o datare mai restrânsă, vestigiile de
aici pot fi încadrate doar într-un interval mai
larg, de un secol-un secol şi jumătate. Vasele
ceramice, variate tipologic, se încadrează în
olăria tracică tipică sec. V-III a.Chr, binecunoscută atât în spaţiul intracarpatic, cât şi
în cel extracarpatic ori dobrogean. Trebuie
menţionat că toate vasele descoperite până
acum sunt modelate cu mâna, majoritatea
arse oxidant. Dacă avem în vedere unele
tipuri de vase, din care unele imită forme greceşti (castroanele de tip lekanai) atunci am
putea restrânge datarea la sec. IV – eventual
începutul sec. III a. Chr.
Şi vasele descoperite în aşezare, de
asemenea toate modelate doar cu mâna,
sunt similare cu cele din necropolă, neobservându-se diferenţe majore; putem doar semnala lipsa vaselor în miniatură din morminte.
Nici veriga din bronz cu nodozităţi din Groapa
137 nu poate fi datată într-o perioadă
restrânsă, ea încadrându-se în seria verigilor

cu nodozităţi ce cunosc o largă răspândire
în Europa, din sec. V a. Chr. până în sec. I
p.Chr.9. Putem doar aprecia că prin unele
caracteristici, între care numărul mai mic de
nodozităţi şi poziţia acestora pe verigă, piesa
de aici se încadrează în seria mai timpurie,
din sec. IV - prima jumătate a sec. III a. Chr.
Bazându-ne pe aceste elemente, vestigiile de
aici pot fi încadrate, cel mai probabil, în sec.
IV a. Chr.- începutul sec. III a. Chr.
Întrucât numărul mormintelor descoperite
este redus, deci nu se pot face analiza statistice pertinente, vom face doar câteva consideraţii privitor la caracteristicile comune ori
diferite ale vestigiilor funerare de aici.
Elementele comune constă în:
a) toate sunt morminte plane,
b) forma rectangulară a gropilor,
c) ritul incineraţiei.
Dintre elementele caracteristice care le
diferenţiază, deci care sunt prezente doar în
unele morminte, menţionăm:
a) structurile de lemn (M1, M3, M5, M7)
b) săparea unor gropiţe rotunde pe fundul
gropilor rectangulare (M1, M4, M6),
c) depunerea oaselor incinerate în groapă
(M1, M6 şi M7), în urnă (M2 şi M5) ori în urnă
şi groapă (M3 şi M4),
d) structurile de piatră (M6), numărul diferit de vase, de la unu (M7) la cel puţin şapte
(M6).
Dintre aceste caracteristici vom discuta mai
detaliat doar unele care prezintă, după opinia
noastră, mai multă relevanţă.
Săparea unor gropi mari, rectangulare sau
ovale, pentru defuncţii care au fost incineraţi,
ca şi cum ar fi morminte de înhumaţie, este
un obicei întâlnit la tracii nordici doar în unele
necropole, atât în Moldova central-nordică, ca
la Slobozia şi Poieneşti, ori la Dunărea de Jos,
ca la Stelnica-Grădiştea Mare şi CoslogeniGrădiştea Coslogeni.
La Slobozia (jud. Bacău), deci peste
Carpaţii Răsăriteni, s-au cercetat 11
morminte care prezintă numeroase elemente
comune cu cele de la Olteni: toate
mormintele au fost plane şi de incineraţie,
oasele fiind depuse în urnă (M6, M8), în
groapă (M2, M4, M5, M7) ori în groapă şi în
urnă (M9), toate gropile a căror formă a putut
fi determinată (M2, M5, M9, M11?) au fost
rectangulare (lungimea între 2,20-2,50m şi
lăţimea între 0,80-1,00m), tipurile de vase
sunt similare şi, cu o excepţie, au fost
modelate doar cu mâna; necropola a fost
datată la sfârşitul sec. V-prima jumătate a
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sec. IV a. Chr.10.
Gropi rectangulare s-au găsit şi în necropola getică cu 41 de morminte de incineraţie,
din sec. V-IV a.Chr. de la Poieneşti (jud.
Vaslui), dar nu putem face mai multe comentarii fiindcă descoperirile sunt încă inedite11.
În schimb, observaţii importante există
despre necropola de la Stelnica-Grădiştea
Mare (jud. Ialomiţa) unde, până în 2007, s-au
descoperit 370 de morminte, dintre care 178
sunt de înhumaţie şi 183 de incineraţie, în
groapă sau în urnă, toate databile în sec. IVIII a. Chr.12. Întrucât date mai complete
publicate avem numai pentru mormintele
descoperite până în 1998, ne vom referi doar
la acestea; dintr-un total de 195 de
morminte, 96 au fost de înhumaţie, 61 de
morminte de incineraţie în gropi mici, rotunde
sau ovale, iar 38 erau morminte de incineraţie
în gropi mari, alungite sau ovale, cu oasele
incinerate depuse direct pe fundul gropii13.
Forma şi dimensiunile exacte ale gropilor au
putut fi stabilite doar în 25 de cazuri: lungimile erau cuprinse între 0,75-2,60m, iar
lăţimea între 0,52-1,10m, din care 64%
aveau lungimea de peste 2,00m, marea
majoritate fiind orientate pe direcţia SSE NNV ori S-N, ca în cazul mormintelor de înhumaţie14. Deşi morminte de incineraţie cu
gropi mari, ovale, s-au descoperit în toate
sectoarele necropolei se observă o anume
concentrare a lor pe nuclee15; după aspectul
oaselor şi inventar s-a apreciat că ele aparţin
unor maturi, bărbaţi şi femei, mobilierul lor
fiind constituit din vase ceramice, piese de
port, foarte rar unelte şi arme, deci similar cu
al celorlalte tipuri de morminte16.
Câteva morminte de incineraţie în gropi
mari, rectangulare ori ovale, s-au găsit şi în
necropola din sec. IV-III a. Chr. de la
Coslogeni-Grădiştea Coslogeni (săpături
inedite, Valeriu Sîrbu).
Folosirea a unor structuri de lemn pe marginile gropilor, aşa cum este cazul la unele
morminte de la Olteni (M1, M3, M5, M7),
este, deocamdată, o situaţie unică pentru
necropolele geto-dacice din sec. V-III a. Chr.
Singura descoperire similară, cunoscută de
noi, este cea de la Fântânele, jud. Teleorman,
dar aici a fost un mormânt tumular cu o
groapă mare şi cu o vatră decorată, databil în
sec. IV a.Chr.17. Desigur, nu ne referim la
mormintele tumulare unde construirea unor
camere funerare implica piatra sau lemnul,
aşa cum este cazul, de exemplu, la Agighiol18.
Doar în cazul lui M6 s-au observat amena-

jări masive din piatră, depunerile M6A şi M6B
fiind structuri distincte; de evidenţiat că aici
nu s-a mai folosit lemnul. Utilizarea pietrei în
mormintele de la Dunărea de Jos este un
obicei des întâlnit, atât pentru marcarea
mormintelor, cât şi pentru protejarea depunerilor, aşa cum este cazul, de exemplu, în necropolele din zona Bugeacului19. Pietre izolate s-au
mai găsit şi în alte morminte (M4, M5).
Nici săparea unor gropiţe rotunde spre
marginile de nord şi sud ale gropilor, aşa cum
sunt cele din mormintele M1, M4, M6, nu este
un obicei cunoscut din alte descoperiri.
Întrucât în unele situaţii ele s-au aflat sub
depunerile de pietre ori de inventar este
evident că ele nu puteau proveni de la stâlpii
de susţinere a structurilor de lemn, cum am
considerat după prima descoperire de acest
tip, întrucât aici poziţia stratigrafică putea
sugera şi o asemenea eventualitate20, ci
rostul lor era de natură rituală. Prezenţa unor
bucăţele de cărbune de lemn şi a câtorva
oase incinerate, aşa cum s-a observat la o
gropiţă din M6, ar sugera depunerea în ele a
unor materiale aduse de la rugul funerar.
O altă problemă pe care trebuie să o discutăm este descoperirea unor gropi în zona
mormintelor şi a căror rost este încă neclar.
Groapa 1 (L = 1 x 0, 60m, A = 0,30m ),
descoperită la adâncimea de -0,30m de la
suprafaţa actuală a terenului, de formă
rectangulară, săpată pe direcţia nord/est sud/vest, cu pereţii verticali, puţin adâncă, cu
fundul plat. Umplutura era formată din
pământ nisipos de culoare galbenă, afânat.
Nu s-a descoperit material arheologic (Fig.
22/1,2).
Groapa 2 (D = 0, 50m; A = 0,70m),
descoperită la adâncimea de -(0,40– 0,50)m
de la suprafaţa actuală a terenului, avea
forma relativ circulară, cu pereţii oblici,
săpată până la în solul steril, cu fundul hemisferic. Umplutura era formată din pământ
nisipos de culoare galbenă, afânat. Nu s-a
descoperit material arheologic (Fig.22/3,4).
Groapa 3 (L = 0,80 x 0, 50m A = 0,10 m),
descoperită la adâncimea de -0,30m de la
suprafaţa actuală a terenului, de formă
rectangulară, săpată pe direcţia nord/est sud/vest, cu pereţii verticali, puţin adâncă, cu
fundul plat. Umplutura era formată din
pământ nisipos de culoare galbenă, afânat.
Nu s-a descoperit material arheologic.
Groapa 4 (D = 0,50m); A = 0,20m),
descoperită la adâncimea de -0,40m de la
suprafaţa actuală a terenului, de formă circu118
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Umplutura acestor gropi, rectangulare sau
circulare, a fost formată din pământ nisipos,
de culoare galbenă, afânat şi foarte uşor de
excavat. În umplutura gropilor, cu excepţia
Gr. 12 (piron din fier), nu au fost descoperite
materiale arheologice. Nisipul din umplutura
acestor gropi se deosebeşte net faţă de cel
aflat în zona în care acestea au fost săpate,
deci rezultă că acesta a fost adus din altă
parte. În zona carierei de la Olteni acest tip
de nisip, cu o granulaţie foarte fină, există
doar înspre marginea terasei, la circa 10-20m
faţă marginea unde se află ultimele gropi, şi,
apoi, pe malurile Oltului, la circa 200-300m
de această necropolă. Astfel, se poate
constata că umplutura acestor gropi nu este
constituită din pământul scos la săpare, ci de
un nisip adus din altă zonă.
În zona Sitului B există vestigii doar din
epoca neolitică şi dacică, iar aceste gropi au
perforat, în majoritatea cazurilor, complexele
neo-eneolitice, deci este evident că acestea
aparţin unei epoci ulterioare. Nivelul de
săpare al acestor gropi, situat între 0,300,40m, este apropiat de cel al săpării gropii
mormintelor, aflat între 0,30-0,60m. Situaţia
cea mai clară este între M3, a cărui groapă
s-a evidenţiat la 0,60m, şi Gr.12, săpată de la
adâncimea de 0,40m. Ar mai fi de evidenţiat
şi faptul că nici una din aceste şapte gropi nu
intersectează vreun mormânt.
Dacă luăm ansamblul datelor şi observaţiilor din teren putem admite că sunt o serie de
argumente pentru a le considera contemporane cu mormintele dacice din sec. IV-III a.
Chr., chiar dacă nu putem preciza rostul lor în
ritualurile care s-au desfăşurat aici.
Uneori, în necropolele geto-dacice din
această vreme se întâlnesc asemenea gropi
dar, de obicei, în ele s-au găsit materiale
arheologice; cea mai clară situaţie este tot la
Stelnica-Grădiştea Mare unde, până în 1998,
11 gropi au putut fi atribuite cu certitudine
necropolei21.
Deşi numărul mormintelor descoperite nu
este prea mare, se constată o deosebită varietate în modalităţile de depunere o oaselor
incinerate - în groapă, în urnă, în urnă şi
groapă, în diferite zone ale gropilor. De
asemenea, cantitatea de oase umane depusă
este diferită, uneori urna este aproape plină
(ex. M2), alteori fiind mult mai puţine.
Săparea unor gropi mari, rectangulare ori
ovale, pentru mormintele de incineraţie, ca şi
cum ar fi vorba de morminte de înhumaţie,
nu şi-a găsit încă o explicaţie pe deplin

lară, cu pereţii drepţi, puţin adâncită într-un
complex eneolitic, cu fundul plat. Umplutura
era formată din pământ nisipos de culoare
galbenă, afânat. Nu s-a descoperit material
arheologic.
Groapa 10 (L = 0,90 x 0,74m; A =
0,30m), descoperită la adâncimea de -0,30m
de la suprafaţa actuală a terenului, de formă
rectangulară, săpată pe direcţia nord/est sud/vest, cu pereţii verticali, puţin adâncă, cu
fundul plat. Umplutura era formată din
pământ nisipos de culoare galbenă, afânat.
Nu s-a descoperit material arheologic
(Fig.22/5,6).
Groapa 11 (L = 1,00 x 0,60m; A =
0,20m), descoperită la adâncimea de -0,30m
de la suprafaţa actuală a terenului, de formă
rectangulară, săpată pe direcţia nord/est sud/vest, cu pereţii verticali, puţin adâncă, cu
fundul plat. Umplutura era formată din
pământ nisipos de culoare galbenă, afânat.
Nu s-a descoperit material arheologic.
Groapa 12 (L = 0,90 x 0,60 m; 0,40m),
descoperită în partea de nord-est a gropii
mormântului M.3, la adâncimea de -0,40m
de la suprafaţa actuală a terenului, de formă
rectangulară, săpată pe direcţia nord/estsud/vest, cu pereţii verticali, puţin adâncă, cu
fundul plat. Umplutura era formată din
pământ nisipos de culoare galbenă, afânat. În
umplutură a fost descoperit material ceramic
puternic rulat (probabil eneolitic) şi puţine
fragmente de fier puternic oxidat, între care
un piron din fier (L = 7,8cm), cu capul aplatizat, corpul rectangular în secţiune şi vârful
ascuţit (Fig.22/7,8).
Groapa 30 (D = 0,80m; 0,70m),
descoperită la adâncimea de -0,30m de la
suprafaţa actuală a terenului, are gura circulară, cu pereţii oblici, cu fundul relativ plat; ea
a perforat un complex eneolitic (Loc.2).
Umplutura era formată din pământ nisipos de
culoare galbenă, afânat. Nu s-a descoperit
material arheologic.
Este vorba, deci, de 8 gropi, din care cinci
sunt rectangulare iar trei circulare; topografic, primele sunt în zona nordică a
mormintelor, pe când celelalte sunt răspândite printre morminte (Fig.). Pe baza formei şi
a modului îngrijit în care au fost săpate este
evident că nu e vorba de gropi săpate pentru
exploatarea lutului, ci cu alte scopuri.
Stratigrafic, nivelul de săpare al gropilor este
între 0,30-0,40m, iar majoritatea dintre ele
taie nivelul ori complexele neolitice (Gr.2, Gr.
10, Gr. 13, Gr. 4, Gr. 30).
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cât şi de înhumaţie, ca la Stelnica26.
Deşi săpăturile sunt în curs, deci ele ne mai
pot oferi numeroase surprize, pe baza
cercetărilor de până acum se pot face o serie
de observaţii.
Este indubitabil că aici a existat o comunitate dacică în sec. IV-III a. Chr.
De ce vorbim de o comunitate? Deoarece
s-au descoperit toate tipurile de complexe
caracteristice acestui tip de sit: locuinţe,
gropi, morminte.
Deşi s-a descoperit in situ doar o locuinţă,
prezenţa în gropi a unor fragmente de pereţi
arşi de grosimi şi cu structuri diferite demonstrează existenţa şi a altor locuinţe în zonă.
Observaţiile atente din cursul săpăturilor au
oferit elemente suficiente pentru a se reconstitui forma, structura pereţilor, instalaţiile de
încălzit şi poziţia inventarului din Locuinţa 1.
De asemenea, numărul mormintelor şi structura pe sexe şi vârste sunt dovezi clare că
este vorba de mai multe locuinţe.
Gropile 137 şi 219, după formă şi umplutură, au fost utilizate, mai întâi, pentru
exploatarea lutului şi, apoi, pentru aruncarea
deşeurilor din gospodării. Groapa 163, după
formă şi modul îngrijit de finisare a pereţilor a
putut fi folosită, mai întâi, pentru păstrarea
unor rezerve alimentare şi doar apoi pentru
aruncarea deşeurilor gospodăreşti.
După poziţia acestor complexe putem
conchide că aici a existat un sat cu gospodării
răzleţe, aflate la oarecare distanţă una de
alta, situate pe terasa înaltă din dreapta
Oltului; din păcate, prin eroziunea masivă a
malului său drept, s-a distrus cea mare parte
din locuinţe.
De asemenea, există dovezi concludente
pentru a considera că necropola a aparţinut
acestei comunităţi dacice: distanţa dintre
aşezare şi morminte este mică, ritul incineraţiei şi elementele de ritual sunt caracteristice
geto-dacilor, tipurile de vase din aşezare şi
morminte sunt similare, atât ca forme, cât şi
în privinţa caracteristicilor tehnice. Numeroasele vase ceramice descoperite în toate
tipurile de complexe, provenind de la minimum 100 de exemplare, sunt caracteristice
olăriei geto-dacice din sec. V-III a.Chr. Pasta
şi degresanţii folosiţi pentru modelarea
vaselor sunt cei întâlniţi în zonă, ceea ce
reprezintă dovezi clare că aceste recipiente
au făcute în cadrul acestei comunităţi.
Este vorba de vase de provizii, vase tronconice, bitronconice ori globulare, borcane,
oale cu două toarte, castroane, căni şi căniţe,

acceptabilă. Desigur, putem avea în vedere
câteva ipoteze.
Întrucât numeroase asemenea gropi s-au
găsit şi în necropola de la Stelnica, unde
există şi un număr mare de morminte de
înhumaţie, contemporane cu acestea, atât de
bărbaţi, cât şi de femei, cu un inventar similar, se poate admite că defuncţii provin din
aceeaşi comunitate, sugerându-se o lotizare a
defuncţilor pe familii22. S-ar putea presupune
şi ipoteza că asemenea gropi sunt rezultatul
unor practici funerare în două etape: mai întâi
defuncţii au fost înhumaţi iar, după o vreme,
ei au fost deshumaţi, apoi incineraţi şi
redepuşi în aceleaşi gropi. Deşi este o ipoteză
tentantă nu există dovezi concludente pentru
a o dovedi şi argumenta deoarece:
a) pe de o parte, nu s-au observat noi
intervenţii în gropi pentru deshumarea
defuncţilor, care ar fi trebuit să fie vizibile
arheologic, mai ales pe marginile gropilor,
atunci când ele au fost săpate în straturi de
loess, şi
b) unele oase, mai ales de la părţile terminale ale scheletelor, ar fi trebuit să fi rămas în
gropi, după deshumare, ca urmare a descompunerii corpului şi desprinderii oaselor. Ca să
nu mai vorbim de situaţiile unde, după dislocarea forţată a comunităţilor dintr-un anumit
loc, ar fi trebuit existe şi morminte de înhumaţie, nu numai de incineraţie, întrucât nu
mai era cine sa efectueze presupusa operaţie
rituală finală.
Un argument important împotriva unei
asemenea ipoteze este şi mormântul nr. 13
de la Coslogeni-Grădiştea Coslogeni: într-o
groapă ovală, lungă (L=2,10m), spre capătul
sudic, a fost depus un copil incinerat, de circa
12 ani, iar spre capătul nordic a fost înhumat
un Infans I (0-7 ani) (săpături inedite, Valeriu
Sîrbu; analize antropologice de Cezarina
Bălteanu).
Mai adăugăm şi faptul că există asemenea
gropi unde nu s-au descoperit oseminte
umane, ci doar piese de inventar.
În opinia noastră, cea mai plauzibilă
ipoteză este aceea a păstrării formei gropilor,
deşi ritul funerar a fost schimbat, înlocuinduse înhumaţia cu incineraţia, din motive rituale
dificil de precizat. Menţionăm că în zona
Dunării de Jos există necropole din sec. V-III
a.Chr. care pot fi atribuite geţilor şi care
conţin fie numai morminte de înhumaţie, ca
la Ciucurova23, fie numai morminte de
incineraţie, ca în Bugeac24 sau Professor
Iširkovo25 ori atât morminte de incineraţie,
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ceşti, vase în miniatură, deci de o gamă
variată de recipiente necesare în orice
gospodărie. Remarcăm că toate au fost
modelate cu mâna, din argilă grosieră ori
semifină, cu nisip, pietricele şi cioburi pisate,
marea majoritate arse oxidant. Decorul este
constituit din brâie alveolare ori crestate,
rareori incizii ori alveole, ele fiind prevăzute
cu proeminenţe şi toarte pentru manevrare.
Toate aceste forme de vase, inclusiv
decorul lor, sunt similare cu cele descoperite
în zona dintre Carpaţi şi Balcani, astfel că nu
poate fi nici un dubiu că ele au aparţinut
tracilor nordici27.
Este de evidenţiat lipsa, deocamdată, a
unor recipiente modelate cu roata, prezente,
uneori în cantităţi mari, în toate siturile din
zona Dunării de Jos; faptul poate fi explicat
fie prin puţinele complexe descoperite, fie că
a fost vorba de o comunitate dacică izolată.
Este de semnalat, însă, faptul că unele
recipiente modelate cu mâna imită forme
greceşti, în special lekanai, ceea ce subliniază, o dată în plus, legăturile cu zona
extracarpatică.
Lipsa, deocamdată, a oricăror piese ori
influenţe celtice în inventarul descoperit se
poate explica în două moduri: fie complexele
dacice se datează înainte de venirea celţilor în
zonă, fie ea a fost determinată de deja
amintita izolare a acestei comunităţi şi de
puţinele complexe descoperite. De altfel, în
această zonă nu cunoaştem aşezări ori necropole celtice, deci şi posibilităţile de schimb
erau reduse.
Întrucât vasele ceramice nu ne pot oferi
indicii de datare restrânsă, putem lua în
considerare doar veriga din bronz, piesă
caracteristică sec. IV-primei jumătăţi a sec.
III a.Chr., plus unele forme de vase ce imită
forme greceşti.

publicarea primelor descoperiri celtice din
Transilvania nu există un corpus complet al
vestigiilor celtice şi dacice existente în acest
spaţiu geografic, astfel că este dificil să se
facă aprecieri de ordin general ori de detaliu
asupra unor aspecte ale evoluţiei istorice, din
sec. IV-II a.Chr., din această zonă. În plus,
deseori, interpretarea unor descoperiri arheologice, îndeosebi din punct de vedere etnic,
s-a bazat pe criterii ideologice, nu pe datele
obiective ale săpăturilor ori a analogiilor de
complexe şi materiale cu alte spaţii
geografice. Chiar şi acum, când nu mai suntem constrânşi de ideologie ori de puterea
politică, probabil datorită necunoaşterii
exacte a realităţilor arheologice ori folosirii
unor sintagme încetăţenite în istoriografie,
unele descoperiri sunt atribuite greşit. De
exemplu, vestigiile de la Săvârşin, unde s-au
descoperit o necropolă de incineraţie şi o
aşezare, ambele dacice, din sec. IV-III a.
Chr.29, au fost recent incluse în cadrul vestigiilor celtice, deşi aici nu există materiale care
să poată fi atribuite acestora30!!!.
Desigur, este dificil de identificat, în lipsa
unor surse scrise, apartenenţa etnică a unor
vestigii arheologice deoarece acestea, prin
trăsăturile lor, sunt „opace” şi nu ne pot da
asemenea informaţii. Aşa după cum evidenţiază cercetările din ultimele decenii, mai ales
pe baza teoriei sociale şi a criteriilor sociologice, chiar denumirea de „cultură arheologică” ridică numeroase probleme iar validitatea sa în cercetarea arheologică este pusă
la îndoială; vezi, în acest sens, în literatura de
specialitate din România, o recentă discuţie
la Nona Palincaş31.
Nu este aici momentul să abordăm problema denumirii comunităţilor autohtone existente în Transilvania şi vestul României, în
sec. IV-III a.Chr.; vrem doar să precizăm că
atunci când folosim termenii de „geţi”, „daci”
ori de „geto-daci” (ultima fiind o sintagmă
modernă), ne vom referi la populaţia nordtracică din spaţiul intracarpatic atestată arheologic prin vestigii similare celor descoperite
în zona Dunării de Jos, unde sursele scrise îi
localizează pe geţi, ramura nordică a tracilor.
Desigur, este cunoscut faptul că dacii sunt
menţionaţi cu certitudine în sursele scrise
abia la mijlocul sec. I a.Chr. (Caesar, De bello
Gallico), eventual de la sfârşitul sec. II a.Chr.
(Frontinus, Stratagemata, II, 4, 3), dar
considerăm că e preferabil să folosim denumirea de daci, pentru a nu crea confuzii în
terminologie.

Celţi şi daci în Transilvania
Întrucât problema raporturilor dintre dacii
şi celţii din Transilvania şi vestul Munţilor
Banatului şi Munţilor Apuseni a fost recent
analizată28 acum ne vom referi doar la câteva
consideraţii.
Cercetările arheologice sau descoperirile
fortuite din ultimul veac au dus la identificarea a două importante categorii de vestigii,
găsite separat ori împreună, care au fost
atribuite celţilor ori populaţiei autohtone, ultima denumită diferit (traci nordici, daci, getodaci). Din păcate, nici după un veac de la
121

www.cimec.ro / www.mncr.ro

VALERIU SÎRBU, VALERIU CAVRUC, DAN BUZEA
În fond, este vorba, pe un plan mai larg, de
convenţii prin care denumim realităţi arheologice similare.
Dacă denumim „celtice” o anumită categorie de vestigii, similare cu cele din Europa
centrală ori vestică, deşi nu există surse
scrise care să ateste prezenţa celţilor în
Transilvania, după acelaşi principiu alte vestigii de aici, similare cu cele din zona
extracarpatică şi a Dunării de Jos, le putem
considera „nord-tracice”, respectiv „getice”
ori „dacice”. Nu putem fi de acord cu denumirea de „orizont de tip Latène” pentru toate
realităţile arheologice din sec. IV-II din
spaţiul intracarpatic32, întrucât prin această
sintagmă se înţeleg, în arheologia europeană,
vestigiile celtice, iar în Transilvania acelei
perioade există şi numeroase descoperiri care
nu aparţin acestora.
Cercetările arheologice au evidenţiat faptul
că celţii s-au aşezat în zonele de câmpie şi de
podiş ale Transilvaniei, teritorii de unde se
cunosc numeroase aşezări şi morminte care
pot fi atribuite acestora33. În depresiunile
intracarpatice nu s-au descoperit aşezări ori
necropole celtice, ci doar piese sau morminte
izolate. Doar în depresiunea Bistriţei, în bazinul superior al Someşului, sunt numeroase
aşezări şi necropole celtice; probabil că instalarea acestora aici s-a datorat şi bogatelor
resurse de sare din zonă34.
În ansamblu, descoperirile celtice din
Transilvania pot fi datate între 320/300170/160 a. Chr.35.
Din păcate, din celelalte depresiuni intracarpatice (Haţeg, Hunedoara, Sibiu, Bârsa, Sf.
Gheorghe, Ciucaş) se cunosc extrem de puţine
descoperiri arheologice databile în sec. V-III
a.Chr., inclusiv din estul Transilvaniei36.
Considerăm că această situa-ţie se datorează,
mai degrabă, stadiului cercetării şi lipsei unui
program coerent şi perseverent de cercetare a
acestor zone, decât unei realităţi istorice, întrucât e greu de crezut că regiuni atât de propice
vieţii şi cu resurse bogate puteau rămâne
nelocuite timp de aproape două secole.
Apreciem că celţii nu s-au aşezat în aceste
depresiuni mai probabil datorită unor raţiuni
de ordin intern, poate de ordin demografic,
decât din cauza opoziţiei dacilor de aici; faptul că din aceste regiuni nu se cunosc, din
sec. IV-III a.Chr., cetăţi, numeroase aşezări
indigene, morminte tumulare şi tezaure e o
dovadă că dacii n-au putut constitui o forţă
dominantă aici. De altfel, nu se cunosc nici
fortificaţii celtice în Transilvania.

Totuşi, mai ales în ultima vreme, din aceste depresiuni provin o serie de descoperiri din
sec. IV-III a.Chr., din păcate multe încă
inedite. Astfel, din depresiunea Sf. Gheorghe
sunt vestigiile de la Olteni şi Albiş (cercetări Z.
Szekely şi A. Lorand), din zona Bârsei, cele de
la Augustin-Tipia Ormenişului37, din zona
Sibiului, cele de la Cuciulata38 şi Ocna
Sibiului39, de la Hunedoara40. Deosebit de
importante sunt descoperirile dacice din
depresiunea Sălajului41.
Dovezi concludente privind existenţa unor
comunităţi dacice în Transilvania sunt şi
numeroasele vase indigene modelate cu
mâna descoperite în necropolele şi aşezările
celţilor, piese similare cu cele atribuite tracilor
nordici, din zona intracarpatică ori extracarpatică. Este evident că aceste vase de
calitate modestă, dar atât de necesare în
gospodărie, erau procurate de la comunităţile
dacice din zonă şi nu erau aduse de peste
munţi; nu există nici un dovadă pentru a presupune un comerţ intens peste Carpaţi
(extrema raritate a unor importuri greceşti în
Transilvania este un argument serios în acest
sens), ca să nu mai vorbim de dificultatea
transportării peste munţi a unor vase atât de
fragile şi de calitate inferioară.
În concluzie, importanţa deosebită a
descoperirilor de la Olteni rezultă în atestarea
indubitabilă, prin complexe variate şi inventar
caracteristic, a unei comunităţi dacice în sudestul Transilvaniei, în sec. IV-III a.Chr., vestigii similare cu cele din spaţiul extracarpatic.
În plus, s-au adus date inedite despre modul
de amenajare a mormintelor (ex., structurile
din lemn) ori despre unele practici rituale
(ex., săparea unor gropiţe sub depunerile
arheologice) ale tracilor nordici din această
epocă. Este doar un exemplu, dar reprezentativ, despre modul cum au putut convieţui, în
zone diferite, ca în ochiurile unei plase, comunităţile dacice şi celtice.

Addenda
În anul 2008 au fost descoperite alte 3
morminte dacice (M. 8, M. 9, M. 10) şi o
depunere de oase de animale incinerate
(Dep. 1), pe care le vom prezenta foarte succint, deoarece ele se află în curs de analiză.
Mormântul 8: incineraţie în groapă şi în
urnă
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Groapa: identificată la 0,40 m adâncime,
de formă relativ rectangulară, cu laturile lungi
aproape paralele, săpată pe direcţia nordsud, cu colţurile din partea sudică rotunjite,
cu dimensiunile de 2,7 x 0,95 m, pereţii uşor
oblici, adâncită cu 0,30-0,35m de la nivelul
descoperirii, cu fundul plat (Fig.20/1,2).
Amenajări: pe latura vestică a gropii s-a
păstrat, fragmentar, o scândură de lemn carbonizată (1 x 0,1 x 0,03 m), iar pe latura
sudică au fost descoperite mai multe fragmente de lemn carbonizat.
Umplutura gropii: era formată din pământ
brun-galbui, amestecat cu resturi de lemn
ars, pietricele.
Ritul: incineraţie în groapă şi în urnă. Oase
umane, puternic arse şi fragmentate, s-au
descoperit atât împrăştiate pe toată suprafaţa
gropii, cât şi în partea ei nordică, depuse întro urnă cu capac.
Vârsta: 25-40 ani.
Sexul: feminin.
În mai multe părţi ale gropii au fost identificate, cel puţin, şapte vase.

formă rectangulară, cu dimensiunile de 2,35 x
0,75 m, cu colţurile aproape în unghi de 900,
orientată pe direcţia nord-vest/sud-est, pereţii
fiind verticali şi fundul plat (Fig.21/1,2).
Amenajări: pe laturile de sud-vest, sud şi
sud-est groapa este puternic arsă, pe 3-5 cm
adâncime, doar în jumătatea superioară; în
zona sudică se observă urme ale unor structuri din lemn (Fig.21/8).
Umplutura: sediment de culoare brun-gălbuie, care este format din argilă galbenă, în
care au fost descoperite, spre capătul sudic al
gropii, şi puţine resturi de lemn carbonizat.
Ritul: Incineraţie în urne şi în groapă;
resturile incinerate sunt într-o cantitate mare
şi au fost depuse în patru locuri.
S-au identificat trei depuneri în groapă, de
vase şi oase umane, care au fost denumite:
M.10A, în partea centrală, M.10B, la nord, şi
M.10C, în partea central-nordică.
M.10A, descoperit în partea centrală a
gropii ; cele patru vase ceramice, toate modelate cu mâna, bine netezite, arse oxidant,
sunt prevăzute cu butoni în zona diamentrului maxim. În jurul acestor fragmente de vase
ceramice, la adâncimea cuprinsă între – 0,7 şi
1,2 m, au fost descoperite resturi de oase
umane arse.
Individ 1.
Vârsta: 4-5 ani.
Sexul: nedeterminabil.
Individ 2
Vârsta: 25-40 ani.
Sexul: feminin.
Inventar: printre oase au fost descoperite
două mărgele de sticlă (Fig.21/5,6).
M.10B, descoperit în partea nordică a
gropii mormântului, la adâncimea de – 0,8m,
era format din două urne, una în poziţie normală şi a doua culcată pe o parte. În jurul
acestor urne au fost descoperite resturi de
oase umane arse şi mai multe fragmente de
scândură carbonizată.
Individ 1
Vârsta: 35-40 ani.
Sexul: masculin.
Individ 2
Vârsta: 30-35 ani.
Sexul: masculin.
M.10C, descoperit în partea sudică a gropii
mormântului, la adâncimea de – 0,90m, format
din cinci vase ceramice, aşezate în poziţie
normală, unul deasupra celuilalt. În partea
superioară a acestei depuneri se afla urna.
Vârsta: 25-35 ani.
Sexul: masculin.

Mormântul 9: incineraţie în urnă şi în
groapă
Groapa: identificată la 0,40 m adâncime,
era de formă relativ rectangulară, cu laturile
lungi aproape paralele, săpată pe direcţia
nord-sud, cu colţurile uşor rotunjite, cu dimeniunile de 2,75 x 0,95 m, cu pereţii uşor oblici, şi fundul plat, adâncită cu 0,40-0,45 m de
la nivelul descoperirii (Fig.20/3-6).
Umplutura: sediment de culoare brungălbuie, în amestec cu nisip.
Mobilier funerar: trei vase ceramice şi un
pumnal de fier.
Ritul: incineraţie în urnă şi în groapă.
Vârsta: 20-35 ani.
Sexul: masculin
A fost descoperită o urnă de formă bitronconică, aproape plină cu oase puternic arse,
mai mari sau mai mici, acoperită cu o strachină, şi un vas cu corpul sferic, spart din
vechime (păstrat fragmentar). În partea centrală a gropii se afla pumnalul din fier (puternic oxidat), în jurul căruia se aflau multe oase
umane arse, răspândite pe o suprafaţă de
circa 0,5 x 0,5 m, cu o concentrare mai mare
pe pumnalul de fier.
Mormântul 10: incineraţie în trei urne şi
în groapă
Groapa: delimitată la adâncimea de – 0,45
m de la suprafaţa actuală a terenului, era de
123

www.cimec.ro / www.mncr.ro

VALERIU SÎRBU, VALERIU CAVRUC, DAN BUZEA
În această parte a gropii, pe latura estică,
a fost descoperită, la adâncimea de 0,9 şi
1,2m, un fragment de la o scândură, foarte
bine păstrat. În această depunere a fost
descoperit primul vas modelat cu roata de la
Olteni - o cană cu toartă supraînălţată
(Fig.21/7).
Cele două faze de săpare a gropii, cu
arderea puternică doar a jumătăţii superioare, structura de lemn şi numărul mare de
defuncţi (5 indivizi) sugerează utilizarea, succesivă, a acesteia pentru înmormântări.
Depunerea 1
Groapa: identificată la 0,50 m adâncime,
de forma ovală, cu dimensiunile de 0,70 x
0,50 m, orientată aproape pe direcţia nordsud, cu pereţii uşor oblici şi fundul relativ plat,
săpată până la adâncimea de 0,15 de la
nivelul descoperirii. Nu au fost identificate nici
un fel de amenajări şi nici vase ceramice
(Fig.20/7,8).
Umplutura: sediment de culoare neagră,
format din pământ amestecat cu multă
cenuşă şi resturi de lemn ars.
Este vorba de o depunere în care s-au găsit
numai resturi de faună incinerate. Cea mai
mare parte din fauna indeterminată specific
aparţine mamiferelor de talie medie (68,10
%), prin acestea înţelegând specii de ovicaprine, căprior, suine, etc, o altă parte
aparţinând însă mamiferelor de talie mare,
cum ar fi calul, vita domestică, cerbul etc
(23,31 %)(42).
Speciile identificate indică animale domestice: calul, vita şi ovicaprinele (oaie/capră);
din păcate, fragmentarea accentuată a resturilor faunistice nu permite specificarea
vârstei sau a sexului animalelor.

***
Dacă avem, deci, în vedere şi campania
2008, atunci aici s-au descoperit 10
morminte, toate plane şi de incineraţie, din
care am prezentat, exhaustiv, doar şapte
(M1-M7), despre celelalte trei (M8-M10)
menţionând doar câteva date sumare. În
nouă cazuri gropile au fost mari, rectangulare
ori ovale, ca pentru înhumaţi, iar într-un caz,
la M2, nu s-a putut preciza forma acesteia.
Orientarea gropilor a fost, cu mici variaţii,
nord - sud. În şase cazuri s-au identificat
structuri de lemn pe margini, în M6 erau
structuri din piatră iar în M10 groapa a fost
arsă pe trei laturi. Oasele incinerate au fost
depuse doar în groapă (M1, M6, M7), doar în
urnă (M2, M5) ori atât în urnă, cât şi în
groapă (M3, M4, M8, M9, M10). În cele 10
morminte, prin analize antropologice, s-au
identificat 15 indivizi, un copil, un adolescent
ori un matur şi 13 maturi/adulţi; în ceea ce
priveşte sexul, au fost şapte femei, cinci
bărbaţi, în trei cazuri sexul fiind indeterminabil43. Mobilierul funerar recuperat a fost
format din peste 50 de vase ceramice, toate
modelate cu mâna, apoi un vârf de săgeată
din bronz (M7), un pumnal din fier (M9),
patru râşniţe primitive din piatră (M1 şi M6) şi
două mărgele din sticlă (M10). Mormintele
pot fi datate de la sfârşitul sec. V/începutul
sec. IV a.Chr. până la începutul sec. III a.Chr.
Pe baza ritului, a ritualurilor şi a inventarului
funerar aceste morminte pot fi atribuite, fără
nici un dubiu, comunităţii dacice din
apropiere.

Valeriu Sîrbu,
Valeriu Cavruc
Dan Buzea
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Fig 1. Olteni „Cariera de nisip”, jud. Covasna
Aşezarea şi necropola dacică - poziţionare geografică
Legendă: a – suprafaţa sitului; b – suprafaţa săpăturilor arheologice 2001 - 2008
Fig 1. Olteni „The Sand Quarry”, Covasna County
The Dacian settlement and necropolis - geographical position
Legend: a – The surface of the archaeological site; b – The Excavated Areas 2001 - 2008
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Fig 2. Olteni „Cariera de nisip” jud. Covasna, Situl B
Planul general al Necropolei Dacice
Legendă: a – morminte; b – gropi
Fig. 2. Olteni „The Sand Quarry”, Covasna County, Site B
The general plan of the Dacian necropolis
Legend: a – Dacian graves; b – Dacian pits;
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Fig 3. Olteni „Cariera de nisip”, jud. Covasna. Mormântul 1
1 – delimitarea gropii mormântului; 2 – starchina depusă în partea sudică a gropii mormântului;
3, 4 – scânduri carbonizate; 5 – vasul cu corpul tronconic, detaliu; 6 – groapa mormântului – vedere dinspre sud;
7 – groapa mormântului – vedere dinspre vest; 8 - reconstituire
Fig. 3. Olteni „The Sand Quarry”. Covasna County. Grave no. 1
1 – the outline of the grave; 2 – the bowl placed in the southern part of the grave; 3, 4 – carbonized planks;
5 – fragmented truncated cone shaped vessel; 6 – the grave pit – southern view; 7 – the grave pit – western view;
8 – reconstruction
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Fig 4. Olteni „Cariera de nisip”, jud. Covasna. Mormântul 1
1 – mormântul după golirea umpluturii gropii, se observă oase calcinate şi inventar; 2 – mormântul după îndepărtarea
resturilor umane şi inventarului, se observă cele două gropiţe; 3 – profil.
Legenda: a – suprafaţa terenului actual şi solul arabil; b – sol galben nisipos; c – sol steril (argilă galbenă);
d – strat de argilă în amestec cu nisip şi pietricele, puternic tasat; e – sol cenuşiu închis cu materiale neolitice;
f – lemn ars; g – oase umane calcinate; h – ceramică; i – piatră; g – gropiţe;
k – umplutura gropii mormântului (argilă galbenă în amestec cu pământ negru).
Fig. 4. Olteni „The Sand Quarry”. Covasna County. Grave no. 1
1 – the grave after emptying of the pit, one can observe the cremated human bones and the inventory;
2 – the grave after the removal of the cremated human bones and inventory, one can observe two small pits;
3 – the section of the grave.
Legend: a – the modern surface and the arable soil; b – the sandy yellow soil; c – the sterile soil (yellow clay);
d – the layer of clay mixed with sand and pebbles, strongly settled; e – blackish soil containing Neolithic records;
f – burnt wood; g – cremated human bones; h – pottery; i – stone; d – small pits;
k – infill of the grave pit (yellow clay mixed with black soil)
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Fig. 5. Olteni „Cariera de nisip”, jud. Covasna. Mormântul 1. Inventar şi ofrande:
1 – strachină; 2 – vas cu corpul tronconic; 3 – vas cu corpul bitronoconic
Fig. 5. Olteni „The Sand Quarry”. Covasna County. Grave no. 1. Inventory and offerings:
1 – bowl; 2 – truncated cone shaped vessel; 3 – bi-truncated cone shaped vessel
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Fig 6. Olteni „Cariera de nisip”, jud. Covasna. Mormântul 1. Inventar şi ofrande:
1, 2 – strachină; 3, 4 – vas cu corpul bitronconic
Fig. 6. Olteni „The Sand Quarry”. Covasna County. Grave no. 1. Inventory and offerings:
1,2 – bowl; 3, 4 – biconical vessel
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Fig 7. Olteni „Cariera de nisip”, jud. Covasna. Mormântul 2
1 – urna descoperită in situ; 2 – partea superioară a urnei ruptă şi căzută în interior; 3 – oase umane arse
şi depuse în urnă; 4 – urna înainte de restaurare; 5 – strachina – probabil capacul urnei; 6 – strachina înainte de
restaurare; 7 – strachina după resturare
Fig. 7. Olteni „The Sand Quarry”. Covasna County. Grave no. 2: 1 – 4 G.2A, 5 – 7 G.2B
1 – the urn found in situ; 2 – the broken upper part of the urn fallen in the inside; 3 – cremated human bones
deposited in the urn; 4 – the urn before restoration; 5 – the bowl – probably the lid of the urn; 6 – the bowl before
restoration; 7 – the bowl after restoration
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Fig 8. Olteni „Cariera de nisip”, jud. Covasna. Mormântul 3
1 – mormântul după golirea umpluturii gropii, se observă oase calcinate şi inventar; 2 – profil
Legendă: a. Sol viu; b. Sol brun-gălbui; c. Sol steril (argilă în amestec cu nisip); d. Sol nisipos în amestec cu puţine
pietricele şi lemn ars, uşor tasat (umplutura gropii mormântului); e. Oase umane arse; f. Urme de bârnă (scândură)
carbonizată; g. Ceramică; h. Fragmente de lemn carbonizat; i. Râşniţă; j. Piatră
Fig. 8. Olteni „The Sand Quarry”. Covasna County. Grave no. 3
1 – the grave after emptying of the pit, one can observe the cremated human bones and the inventory;
2 – the section of the grave.
Legend: a – the modern surface and the arable soil; b The sandy brown-yellowish soil; c – the sterile soil (clay mixed
with sand); d – the layer of soil mixed with sand and a few pebbles and burnt wood fragments, slightly settled (the
infill of the grave pit); e – cremated human bones; f – traces of carbonized wooden plank; g – pottery; h – traces of
carbonized wood; i – whetstone; j - stone
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Fig. 9. Olteni „Cariera de nisip”, jud. Covasna. Mormântul 3
1 – capacul depus în partea sudică a gropii mormântului; 2 – vasul cu corpul tronconic parţial acoperit cu capac; 3 –
vas cu corpul bitronconic depus cu gura în jos; 4 – strachină utilizată la acoperirea urnei din M.3A; 5 – scândură carbonizată; 6 – oase umane carbonizate depuse în groapă; 7 – vedere generală cu mormântul şi Groapa nr. 12; 8 –
groapa mormântului la finalul cercetării arheologice
Fig. 9. Olteni „The Sand Quarry”. Covasna County. Grave no. 3
1 – the bowl deposited in the southern part of the grave; 2 – the truncated cone shaped vessel partially covered by
the bowl; 3 – biconical vessel placed with the opening facing downwards; 4 – bowl used to cover the urn found in
G.3A; 5 – carbonized plank; 6 – cremated human bones deposited in the pit; 7 – general view of the grave and of Pit
12; 8 – the grave pit at the end of the archaeological research
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Fig. 10. Olteni „Cariera de nisip”, jud. Covasna. Mormântul 3. Inventar şi ofrande: 1-6, M.3B; 7- 8, M.3A
1 – strachină; 2 – vas cu corpul tronconic; 3 – strachină (fragment); 4 – vas
suport; 5 – vas cu corpul bitronconic; 6 – râşniţă; 7 – strachină; 8 - urna
Fig. 10. Olteni „The Sand Quarry”. Covasna County. Grave no. 3.
Inventory and offerings: 1-6 G.3B; 7-8 G.3A
1 – bowl; 2 – truncated cone shaped vessel; 3 – bowl (fragment); 4 – vessel support; 5 – biconical vessel;
6 – grinder; 7 – bowl; 8 – the urn
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Fig. 11. Olteni „Cariera de nisip”, jud. Covasna. Mormântul 3. Inventar şi ofrande: 1-6, M.3B; 7-8, M.3A
1 – strachină; 2 – vas cu corpul tronconic; 3 – strachină (fragment); 4 – vas
suport; 5 – vas cu corpul bitronconic; 6 – râşniţă; 7 – strachină; 8 - urna
Fig. 11. Olteni „The Sand Quarry”. Covasna County. Grave no. 3.
Inventory and offerings: 1-6 G.3B; 7-8 G.3A
1 – bowl; 2 – truncated cone shaped vessel; 3 – bowl (fragment); 4 – vessel support; 5 – biconical vessel;
6 – grinder; 7 – bowl; 8 – the urn
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Fig. 12. Olteni „Cariera de nisip”, jud. Covasna. Mormântul 4: 1, 7, 8; M.4A: 2 - 4; M.4B: 5 – 6:
1 – delimitarea gropii mormântului; 2 – secţiune prin groapa mormântului; 3 – depunerea cu vase ceramice;
4 – oase umane calcinate depuse în groapă; 5 – vas ceramic descoperit in situ; 6 – vas ceramic, detaliu;
7, 8 – groapa mormântului şi gropiţele mici. Vedere generală dinspre sud
Fig. 12. Olteni „The Sand Quarry”. Covasna County. Grave no. 4: 1, 7, 8; G.4A: 2-4; G.4B: 5-6
1 – the outline of the grave pit; 2 – the section of the grave pit; 3 – ceramic vessel deposit;
4 – cremated human bones deposited in the pit; 5 - ceramic vessel found in situ; 6 – ceramic vessel – detail;
7, 8 – the grave pit and the small pits - southern view
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Fig. 13. Olteni „Cariera de nisip”, jud. Covasna. Mormântul 4:
1 – depozite de vase ceramice descoperite în mormânt (M.4A, M.4B şi M.4C); 2 – gropite circulare; 3 – profil
Legendă: a - Solul actual şi terenul arabil; b - Sol steril (argilă în amestec cu nisip); c – fragment de scândură arsă;
d – oase umane calcinate; e. Piatră; f - ceramică; g - secţiune prin scândura arsă; h – gropiţe circulare
Fig. 13. Olteni „The Sand Quarry”. Covasna County. Grave no. 4, Plan – profile:
1 – the pottery deposits found in the grave pit (G.4A, G.4B and G.4C); 2 – small circular pits; 3 – profile
Legend: a – the modern surface and the arable soil; b – the sterile soil (yellow clay mixed with sand); c – burnt plank
fragment; d – cremated human bones; e – stone; f – pottery; g – section of the burnt plank; h – small circular pits
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Fig. 14. Olteni „Cariera de nisip”, jud. Covasna. Mormântul 5
1 – delimitarea gropii mormântului; 2 – secţionarea gropii mormântului; 3 - urna; 4 – secţionarea gropii mormântului;
5 – urna; 6 – vas ceramic păstrat fragmentar; 7 – oase umane calcinate; 8 – gropiţe circulare
Fig. 14. Olteni „The Sand Quarry”. Covasna County. Grave no. 5
1 – the outline of the grave pit; 2 - the division into sections of the grave pit; 3 – the urn; 4 – the division into sections of the grave pit; 5 - the urn; 6 – ceramic vessel fragments; 7 - cremated human bones; 8 – small circular pits
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Fig. 15. Olteni „Cariera de nisip”, jud. Covasna. Mormântul 5, Plan – profil:
1 – mormântul după golirea umpluturii gropii, se observă oase calcinate şi inventar; 2 – profil longitudinal – vedere
dinspre est; 3 – profilul gropii mormântului văzut dinspre sud; 4 – plan gropiţe circulare; 5 – profil
Legendă: a - Solul actual şi terenul arabil; b - Sol steril (argilă în amestec cu nisip); c – fragment de scândură arsă; d
– oase umane calcinate; e. Piatră; f - ceramică; g – plan gropiţe circulare; h – profil gropiţe circulare
Fig. 15. Olteni „The Sand Quarry”. Covasna County. Grave no. 5, Plan – profile:
1 – the grave after emptying of the pit, one can observe the cremated human bones and the inventory; 2 – longitudinal profile on the eastern side of the pit; 3 – the pit’s profile, southern view; 4 – plan of the small circular pits;
5 – the profile of the grave pit
Legend: a – the modern surface and the arable soil; b – the sterile soil (yellow clay mixed with sand);
c – burnt plank fragment; d – cremated human bones; e – stone; f – pottery; g – plan of the small circular pits;
h – profile of the small circular pits
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Fig. 16. Olteni „Cariera de nisip”, jud. Covasna. Mormântul 6: M.6A: 2 - 5; M.6B: 6 -7
1 – delimitarea aglomerărilor de pietre şi vase ceramice ale M.6A şi M.6B; 2 –pietre şi râşniţe depuse în partea superioară a M.6A; 3 – strachina acoperită parţial cu pietre; 4 – fragmente de vase ceramice; 5 – cană – detaliu;
6 – aglomerare de pietre din partea superioară a M.6B; 7 - strachină
Fig. 16. Olteni „The Sand Quarry”. Covasna County. Grave no. 6: 1; G.6A: 2-5; G.6B: 6 – 7;
1 – the outline of the two stone and pottery deposits from G6A and G6B; 2 – stones and grinders deposited in the
upper part of G.6A; 3 – the bowl partially covered by stones; 4 – fragments of ceramic vessels; 5 – jug - detail;
6 – stone agglomeration deposited in the upper part of G.6B; 7 – bowl
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Fig. 17. Olteni „Cariera de nisip”, jud. Covasna. Mormântul 6: plan - profil
1 – partea superioară a mormântului cu aglomerările de pietre, ceramică şi râşniţe - plan; 2 – depunerile de vase
ceramice de sub pietre – plan; 3 – plan cu gropiţele circulare; 4 – profilul gropii mormântului
Legendă: a - Solul actual şi terenul arabil; b - Sol steril (argilă de culoare galbenă); c – oase umane calcinate;
d - ceramică; e – piatră; f – râşniţă; g – gropiţe circulare
Fig. 17. Olteni „The Sand Quarry”. Covasna County. Grave no. 6, Plan – profile:
1 – plan with the upper part of the grave, the stone, pottery and grinder deposits; 2 – plan with the pottery deposit
found under the stones; 3 – plan of the small circular pits; 4 – the profile of the grave pit
Legend: a – the modern surface and the arable soil; b – the sterile soil (yellow clay);
c – cremated human bones; d – pottery; e – stone; f – grinder; g – small circular pits
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Fig. 18. Olteni „Cariera de nisip”, jud. Covasna. Mormântul 7
1, 2 – delimitarea gropii mormântului; 3 – secţionarea gropii mormântului; 4 – scânduri de lemn carbonizat ce
delimitau groapa pe laturile lungi; 5, 6 – vasul ceramic şi oasele umane calcinate depuse în groapă; 7 – vârf de
săgeată din bronz descoperit între scândura carbonizată ce se afla pe latura estică a gropii mormântului;
8 – oase umane calcinate depuse în groapă - detaliu
Fig. 18. Olteni „The Sand Quarry”. Covasna County. Grave no. 7
1-2 – the outline of the grave pit; 3 - the division into sections of the grave pit; 4 – wooden planks that outlined the
longer sides of the grave pit; 5 – 6 – the ceramic vessel and the cremated human bones deposited in the pit;
7 – the bronze arrow-head found among the carbonized wooden planks, on the eastern side of the pit;
8 – cremated human bones deposited in the pit – detail
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Fig. 19. Olteni „Cariera de nisip”, jud. Covasna. Mormântul 7, Plan – profil; Inventar şi orfande:
1 – plan; 2 – profilul gropii mormântului; 3 – săgeata de bronz; 4 - strachina
Legendă: a - Solul actual şi terenul arabil; b - Sol steril (argilă de culoare galbenă); c – oase umane calcinate; d ceramică; e – scânduri de lemn carbonizate; f - piatră; g – săgeata de bronz
Fig. 19. Olteni „The Sand Quarry”. Covasna County. Grave no. 7, Plan – profile; Inventory and offerings:
1 – plan; 2 – the profile of the grave pit; 3 – the arrow-head; 4 – bowl
Legend: a – the modern surface and the arable soil; b – the sterile soil (yellow clay);
c – cremated human bones; d – pottery; e – burnt wooden planks; f – stone; g – bronze arrow-head;
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Fig. 20. Olteni „Cariera de Nisip”, jud. Covasna. M.8: 1 - 2; M.9: 3 – 6; Depunerea 1: 7 – 8:
1 – delimitarea gropii; 2 – vedere dinspre sud; 3 – descoperirea urnei; 4 – urna, detaliu; 5 – delimitarea gropii; 6 –
vedere dinspre sud. Detaliu cu pumnalul de fier; 7 – groapa depunerii; 8 – oase animale incinerate, detaliu
Fig. 20. Olteni „The Sand Quarry”, Covasna County. Grave no.8: 1-2; Grave no.9: 3-6; Deposit 1: 7-8:
1 – the outline of the grave pit; 2 – view of the south; 3 – the moment the urn was revealed; 4 – the urn, detail;
5 – the outline of the grave pit; 6 – view of the south. Detail with the iron dagger; 7 – the deposit pit;
8 – cremated animal bones, detail
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O comunitate dacică din sec. IV –III a. Chr. la Olteni, jud. Covasna

Fig. 21. Olteni „Cariera de Nisip” , jud. Covasna. Mormântul 10: 1, 2, 8; M.10A: 5-6; M.10B: 3-4; M.10C: 7
1 – fragmente de vase ceramice depuse în partea superioară a gropii; 2 – delimitarea gropii lutuite a mormântului; 3
– depunerea de urne; 4 – urna 2, detaliu; 5 – vase ceramice sparte; 6 – oase umane incinerate depuse în groapă; 7 –
depunerea formată din 5 vase ceramice; 8 – vedere generală cu groapa mormântului la finalul cercetărilor
Fig. 21. Olteni „The Sand Quarry”, Covasna County. Grave no. 10: 1, 2, 8; G.10A: 5-6; G. 10B: 3-4; G. 10C: 7
1 – fragments of ceramic vessels deposited in the upper part of the pit; 2 – the clayed outline of the grave; 3 – the
deposit of urns; 4 – urn 2, detail; 5 – broken ceramic vessels; 6 – cremated human bones deposited in the pit;
7 – the deposit consisting of 5 ceramic vessels; 8 – general view of the grave pit at the end of the researches
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VALERIU SÎRBU, VALERIU CAVRUC, DAN BUZEA

Fig. 22. Olteni „Cariera de Nisip”, jud. Covasna
1, 2 – Groapa 1; 3, 4 – Groapa 2; 5, 6 – Groapa 10; 7, 8 – Groapa 12:
1 – delimtarea şi secţionarea gropii; 2 – vedere dinspre sud; 3 – delimitarea gropii; 4 – vedere dinspre sud; 5 – delimitarea gropii; 6 – secţionarea gropii; 7 – delimitarea gropii; 8 – secţionarea gropii
Fig. 22. Olteni „The Sand Quarry”, Covasna County
1, 2 – Pit no. 1; 3, 4 – Pit no. 2; 5, 6 – Pit no.10; 7, 8 – Pit no. 12:
1 - the outline and sections of the pit; 2 - view of the south; 3 - the outline of the pit; 4 - view of the south; 5 - the
outline of the pit; 6 – the sections of the pit; 7 - the outline of the pit; 8 - the sections of the pit
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