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Cercetările arheologice cu caracter preventiv efectuate în Situl 2 de la km
21+050 – km 21+250 de pe viitoarea autostradă Lugoj‑Deva au localizat în
punctul numit Sălişte, din hotarul satului Susani, comuna Traian Vuia, existenţa
unei aşezări medievale timpurii (Pl. I). Locul numit Sălişte este situat la hotarul
dintre satele Susani şi Leucuşeşti, în câmpia aluvionară de pe malul stâng al
râului Bega, și a fost proprietatea ţăranului Valeriu Barboni din satul Susani,
nr. 25. Memoria colectivă a sătenilor localizează în locul numit Sălişte o veche
vatră a satului Susani. La vest de perimetrul unde s‑au desfăşurat săpăturile
arheologice cu caracter preventiv, terenul prezenta o scufundare de cca. 0,50 m
și, la intervenţia primarului din comuna Traian Vuia, a fost ridicat prin aducerea
de pământ de către mijloacele de transport ce deserveau autostrada. Solul este
de tip argilo‑iluvial podzolic, caracterizat printr‑un strat de pământ aluvionar
care la adâncimea de 0,40 m apare ca un orizont compact alcătuit din argilă în
compoziţie cu oxizi de fier1. Până la îndiguirea râului Bega şi a realizării unui
sistem complex de hidroamelioraţie a terenurilor agricole din zonă, punctul
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Sălişte a fost un teren mereu inundat de râul Bega, de apa pluvială căzută în
cantităţi mari, dar şi un teren cu un deficit major de apă în caz de secetă.
Stratigrafic, pământul arabil, de culoare brună, nu depăşeşte 0,25 m
adâncime, urmat de un pământ brun închis ce corespunde nivelului de locuire
medieval timpuriu, după care, la adâncimea de 0,50 m de la suprafaţa solului,
își face apariția argila cu pigmentaţie feruginoasă. Săpăturile arheologice din
punctul Sălişte2 au documentat marginea de vest a unei aşezări medievale
timpurii, databile în secolele VII/VIII–IX, cu locuinţe adâncite în pământ, gropi
cu resturi menajere, gropi din care s‑a extras lutul, gropi de pomi, o fântână,
şanţuri înguste de drenaj a apei pluviale, vizuini şi alveolări naturale.

Descrierea complexelor medievale timpurii
A. Locuinţe
1. Complexul 5/L. 1.
Locuinţa L. 1, cu groapa adâncită şi uşor albiată, de formă ovală, orientată
aproximativ nord‑sud, măsurând în lungime 3,40 m şi în lăţime 1,94 m.
Adâncimea locuinţei de la nivelul de conturare este de ‑0,92 m şi închide o
suprafaţă locuibilă de 6,59 m2. Pământul din interiorul locuinţei, de culoare
neagră (Munsell:10YR 2/1), a conţinut fragmente ceramice, fragmente de
râşniţă din tuf vulcanic, chirpici, fragment de lemn carbonizat, pietre cu urme
de ardere secundară amestecate cu fragmente ceramice care sugereaza existenţa
unei vetre deschise. Au mai fost descoperite două fusaiole, dintre care una
fragmentară, un fragment dintr‑o cute, oase de animale cu urme de tăiere.
Din pământul de umplutură al locuinţei au rezultat următoarele fragmente
ceramice lucrate la roata înceată: fragment buză oală, uşor evazată, cu marginea
tăiată drept, dintr‑o pastă fină cu mică în compoziţie, de culoare brună;
fragment buză oală, uşor evazată, cu marginea rotunjită, dintr‑o pastă fină,
de culoare brună; fragment buză oală, uşor evazată, cu marginea rotunjită,
dintr‑o pastă fină cu mică în compoziţie, de culoare brună; fragment buză oală,
uşor evazată, cu marginea rotunjită, dintr‑o pastă fină, de culoare cărămizie;
fragment buză oală, uşor evazată, cu marginea rotunjită, dintr‑o pastă fină
cu mică în compoziţie, de culoare brună; fragment buză oală, uşor evazată,
cu marginea tăiată drept, dintr‑o pastă semifină, de culoare brună‑închisă la
exterior, brună la interior; două fragmente buză văscior, cu marginea rotunjită
spre interior, dintr‑o pastă fină, de culoare brună‑cărămizie; fragment buză
2
   În suprafaţa cercetată, cu dimensiunile de 250 × 50 m, au fost documentate arheologic un
număr de 115 complexe dintre care: 14 locuinţe, 13 gropi cu resturi menajere, 14 gropi din care
s-a extras lutul, o fântână, nouă gropi de stâlpi, 47 gropi de pomi, patru şanţuri de drenaj, trei
vizuini, 10 alveolări naturale.
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oală, rotunjită spre exterior; fragment buză oală, trasă spre exterior, cu pereţi
de 7 mm grosime, dintr‑o pastă fină, de culoare brună, sub gâtul scurt are două
caneluri ce încadrează un ornament executat cu unghia; fragment buză oală,
trasă spre exterior, cu canal pentru capac, dintr‑o pastă fină, de culoare brună;
fragment buză oală, rotunjită la exterior, dintr‑o pastă fină, de culoare brună;
trei funduri de vas, dintr‑o pastă semifină, de culoare brun‑cărămizie; două
fragmente fund vas drept, dintr‑o pastă fină, de culoare brună‑închisă; un
fragment fund vas, dintr‑o pastă semifină, de culoare brună‑închisă la interior,
cărămizie la exterior; pereţi de vas cu grosimea de 5 mm, dintr‑o pastă fină,
de culoare brună, decorați cu registre de câte două caneluri ce încadrează un
val simplu, cu vârful ascuţit spre stânga, dispus sub gâtul scurt; fragment fund
vas, dintr‑o pastă semifină amestecată cu pietricele, de culoare brună; patru
fragmente perete vas, dintr‑o pastă fină, de culoare brună‑închisă, decorate cu
nervuri egal distanţate; două fragmente perete vas, decorate cu nervuri egal
distanţate, dintr‑o pastă fină, de culoare brună; fragment perete vas, de culoare
brună‑cărămizie, decorat cu o bandă de caneluri egal distanţate, urmată de un
val simplu, amplu, cu vârful rotunjit; fragment perete vas, dintr‑o pastă fină, de
culoare brună, decorat cu trei nervuri apropiate, uşor profilate; fragment perete
vas, dintr‑o pastă fină, de culoare brună, decorat cu trei nervuri succesive,
profilate; fragment perete vas, dintr‑o pastă fină, de culoare brună‑închisă la
exterior, decorat cu două nervuri paralele; fragment perete vas, dintr‑o pastă
fină, de culoare brună‑închisă la exterior, decorat cu trei nervuri paralele;
fragment perete vas, dintr‑o pastă fină, de culoare cărămizie la exterior și
brună‑închisă la interior, decorat cu două nervuri paralele; fragment perete
vas, dintr‑o pastă fină, de culoare brună, decorat cu nervuri succesive fin
profilate; fragment perete vas, dintr‑o pastă fină, de culoare cărămizie, decorat
cu un val incizat; fragment perete vas, dintr‑o pastă fină, de culoare brună
la exterior, neagră la interior, decorat cu coaste succesive fin profilate; 74
fragmente ceramice atipice, dintr‑o pastă semifină, brună la exterior, brună‑închisă la interior; 10 fragmente ceramice dintr‑o pastă semifină, de culoare
cărămizie; opt fragmente ceramice atipice, dintr‑o pastă semifină, de culoare
brună; trei fragmente atipice, dintr‑o pastă semifină, de culoare brună‑cărămizie; patru fragmente atipice, dintr‑o pastă semifină, de culoare brună‑cărămizie la exterior și brună‑negricioasă la interior.
Ca forme ceramice predomină oala lucrată la roată înceată, dintr‑o pastă
fină cu mică în compoziţe, și dintr‑o pastă semifină amestecată cu pietricele,
de culoare brună, brună‑cărămizie şi cărămizie; au buza uşor evazată, cu
marginea rotunjită sau tăiată drept. Ca ornamente se regăsesc: registru de două
caneluri ce încadrează un val simplu cu vârful ascuţit spre stânga dispus sub
gâtul scurt; caneluri egal distanţate urmate de un val simplu, amplu, cu vârful
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rotunjit, nervuri succesive fin profilate. Încadrare culturală: ev mediu timpuriu:
sec. VIII–IX (Pl. II/1; Pl. XIII/1 Pl. V. 1–9; Pl. IX/1–6).
2. Complexul C. 6. /L. 2
Locuinţa L. 2, de formă dreptunghiulară, cu laturile inegale şi rotunjite,
orientată est‑vest, cu dimensiunile de 3,32 × 2,72 m, închide o suprafaţă locuibilă
de 9 m2. Adâncimea de la nivelul de conturare al locuinţei este de ‑0,45 m. Cu
toate că s‑a aplicat o răzuire atentă, nu au fost surprinse gropi de pari. Intrarea
în bordei este situată pe latura de nord, unde adâncimea este de 24 cm, și are
lățimea de aproximativ 1 metru. Umplutura locuinţei este omogenă, de consistenţă lutoasă, de culoare neagră (catalog Munsell,7,5YR2.5/1) și a conţinut
fragmente de chirpici şi de ceramică lucrată la roata înceată, fragmente de
râşniţă, fragmente de cărbune amestecat cu pietre de dimensiuni mici.
Ceramica din locuinţă este lucrată la roata înceată: fragment buză oală,
uşor evazată, cu marginea tăiată drept, dintr‑o pastă fină cu mică în compoziţie, culoare brună; fragment buză oală, margine rotunjită spre interior, dintr‑o
pastă fină, de culoare brună‑cărămizie; fragment buză oală, margine rotunjită,
dintr‑o pastă fină cu mică în compoziție, de culoare brună; fragment buză
oală, uşor evazată, dintr‑o pastă fină, de culoare brună‑închisă, are nervură la
baza gâtului; două fragmente de fund de vas, dintr‑o pastă semifină, de culoare
brună; un fragment fund de vas, dintr‑o pastă semifină amestecată cu pietricele,
de culoare brună‑cărămizie; fragment perete vas, dintr‑o pastă fină cu mică în
compoziţie, de culoare brună, decorat cu două nervuri apropiate uşor profilate;
fragment perete vas, dintr‑o pastă fină cu mică în compoziţie, de culoare
brună‑cărămizie, decorat cu striuri fin incizate; fragment perete vas, dintr‑o
pastă fină cu mică în compoziţie, de culoare brună, decorat cu benzi paralele
de linii fin incizate ce încadrează un val simplu; fragment perete vas, dintr‑o
pastă fină cu mică în compoziţie, de culoare brună, decorat cu benzi paralele
de linii fin incizate ce încadrează un val simplu; fragment perete vas, dintr‑o
pastă fină cu mică în compoziţie, de culoare brună, decorat cu benzi paralele
de linii fin incizate ce încadrează un val simplu; fragment perete vas, dintr‑o
pastă semifină, de culoare cărămizie, decorat cu o canelură urmată de un val
simplu, larg, cu vârful rotund; fragment perete vas, dintr‑o pastă semifină, de
culoare cărămizie, decorat cu val dublu, larg, cu vârful rotund realizat din două
caneluri adîncite; fragment perete vas, dintr‑o pastă fină cu mică în compoziţie,
de culoare brună‑cărămizie, decorat cu linii fin incizate; fragment perete vas,
dintr‑o pastă fină, de culoare brună la exterior, cărămizie la interior, decorat cu
nervuri succesive; fragment perete vas, dintr‑o pastă fină, de culoare brună‑închisă, decorat cu nervuri succesive; șase fragmente atipice, dintr‑o pastă
semifină, cu mică în compoziţie, de culoare brună‑cărămizie; cinci fragmente

335

atipice, dintr‑o pastă semifină, de culoare brună; șase fragmente atipice, dintr‑o
pastă semifină, cu mică în compoziţe, de culoare brună‑cărămizie la exterior și
brună‑închisă la interior. Încadrare culturală: ev mediu timpuriu: sec. VIII–IX
(Pl. II/2; Pl. XIII/2; Pl. V/10–19; Pl. IX/7–11).
Complexul C. 24/L. 3
Locuinţa L. 3, cu groapă adâncită și cu laturile inegale şi rotunjite, orientată
est‑vest, are dimensiunile de 2,24/2,76 m; suprafaţa sa locuibilă este de 6 m2.
Adâncimea de la nivelul de conturare a locuinţei este de ‑0,40 m. Fundul
locuinţei, cu două gropi de stâlpi, prezintă alveolări cu adâncimi diferite.
Din cercetarea complexului au rezultat fragmente ceramice, chirpici, pietre,
fragmente de râşniţe şi cărbune. Umplutura locuinţei este omogenă, de consistenţă lutoasă, de culoare neagră (catalog Munsell,7,5YR2.5/1).
Ceramica este lucrată la roata înceată: fragment buză oală, evazată, dintr‑o
pastă semifină, lucrată cu mâna, de culoare brună‑închisă; fragment buză oală,
dreaptă, rotunjită la exterior, dintr‑o pastă fină, de culoare brună, interiorul
buzei ornamentat cu cercuri mici imprimate; trei fragmente fund vas, dintr‑o
pastă semifină, de culoare brună; fragment perete vas, dintr‑o pastă fină, de
culoare brună‑închisă, decorat cu o canelură; fragment perete vas, dintr‑o
pastă fină, de culoare brună‑închisă, decorat cu trei caneluri distanţate;
fragment perete vas, dintr‑o pastă fină, de culoare brună‑închisă, decorat cu
benzi striate egal distanţate; fragment perete vas, dintr‑o pastă fină, de culoare
brună‑închisă, decorat cu linii incizate şi o linie în val; 15 fragmente perete
vas atipice, dintr‑o pastă semifină, de culoare brună; opt fragmente perete vas,
atipice, dintr‑o pastă semifină, de culoare brună la exterior, brună‑negricioasă
la interior; trei fragmente perete vas, atipice, dintr‑o pastă semifină, de culoare
brună‑cărămizie; un fragment perete vas, atipic, dintr‑o pastă semifină, de
culoare brună‑cărămizie la exterior, brună‑închisă la interior. Încadrare
culturală: ev mediu timpuriu: sec. VIII–IX (Pl. II/3; Pl. XIII. /3; Pl. VI/1–7;
Pl. IX/12–16).
Complexul C. 27/L. 4
Locuinţa L. 4 surprinsă la 1,30 m de profilul de nord al sitului. De formă
dreptunghiulară, cu marginea laturilor rotunjite, orientată est‑vest, s‑a conturat
la o adâncime de 40 cm de la solul arabil. În suprafaţa săpată, groapa măsoară
în lungime 2,34 m, având lăţimea de 1,30 m. În profilul gropii, primului nivel
de amenajare îi corespunde adâncimea cuprinsă între ‑0,40 şi 0,52 m de la
conturarea gropii. Din pământul de umplutură de culoare neagră cu multă
pigmentaţie de cărbune (Munsell:10YR 4/2) s‑au prelevat fragmente ceramice
şi chirpici. Între ‑0,20 şi ‑0,40 m adâncime a fost surprinsă o lutuială, pe o
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lungime de 1,40 m şi lăţime de 0,98 m, ce corespunde unei refaceri a podelei
locuinţei.
Ceramică lucrată la roata înceată: fragment buză oală, uşor evazată cu
marginea tăiată dreptă, dintr‑o pastă fină, de culoare brună‑negricioasă;
fragment buză oală, cu marginea rotunjită spre interior, dintr‑o pastă fină, de
culoare brună‑cărămizie, cu două caneluri pe umerii vasului; fragment buză
oală, cu marginea tăiată drept la exterior, dintr‑o pastă semifină, de culoare
brună‑închisă, cu o incizie adîncă și caneluri sub buză; fragment buză oală,
cu marginea tăiată drept la exterior, dintr‑o pastă fină, de culoare brună‑închisă; fragment buză oală, cu marginea rotunjită la exterior, dintr‑o pastă fină,
de culoare brună‑închisă la exterior și brună‑cărămizie la interior, decorat
cu o linie în val simplu şi caneluri adânci, egal distanţate, situate imediat sub
buză; fragment buză oală, pastă semifină cu mică în compoziție, de culoare
brună‑cărămizie la exterior și brună‑închisă la interior; fragment fund vas,
pastă semifină cu mică şi degresant mărunt în compoziție, de culoare brună,
cu urme de ardere secundară la interior; fragment fund vas, drept, dintr‑o
pastă semifină cu mică şi degresant mărunt în compoziție, de culoare brună,
cu urme de ardere secundară la interior; fragment perete vas, dintr‑o pastă fină,
de culoare brună, decorat cu două nervuri adânci, inegal distanţate; fragment
perete vas, dintr‑o pastă fină, de culoare brună‑închisă, decorat cu un registru
compus din nervuri paralele şi o linie în val; fragment perete vas, dintr‑o
pastă fină, de culoare brună‑închisă; fragment perete vas, dintr‑o pastă fină,
de culoare brună, decorat cu două nervuri adânci inegal distanţate; fragment
perete vas, dintr‑o pastă fină, de culoare brună‑închisă, decorat cu trei nervuri
paralele şi o linie în val. Încadrare culturală: ev mediu timpuriu: sec. VIII–IX
(Pl. II/4; Pl. XIII/4; Pl. VI/8–14).
Complexul C. 38/L. 5
Locuinţa L. 5, adâncită, cu laturile inegale şi rotunjite, orientată est‑vest, cu
dimensiunile de 2,22 × 2,10 m, are o suprafaţă locuibilă de 4,66 m2. Adâncimea
de la nivelul de conturare a locuinţei este de ‑0,44 m. Intrarea în bordei este
situată pe latura de est, ce coboară în pantă cu adâncimi cuprinse între ‑0,18 şi
‑0,38 m de la nivelul de conturare. La acest nivel al locuinţei au fost surprinse
un număr de patru gropi rotunde de stâlpi cu diametre cuprinse între 12 şi
16 cm. Spre vest, locuinţa se adânceşte de la ‑0,54 m la ‑0,82 m de la nivelul
de conturare. Pământul de umplutură al locuinţei este omogen, de consistenţă
lutoasă, de culoare neagră (Munsell:25Y2.5/1) şi a conţinut fragmente ceramice,
fragmente de râşniţă, chirpici, oase de animale, cărbune şi un fragment dintr‑o
cute.
Ceramica este lucrată la roata înceată: fragment buză oală, trasă spre
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exterior, dintr‑o pastă semifină, de culoare brună la exterior și brună‑închisă
la interior, cu impresiuni făcute cu unghia şi caneluri succesive sub buză; două
fragmente buză oală, trasă spre exterior, dintr‑o pastă semifină, de culoare
brună‑închisă, cu două valuri succesive dispuse imediat sub buză și încadrate
de două caneluri; fragment buză oală, trasă spre exterior, dintr‑o pastă semifină,
de culoare cărămizie la exterior și neagră la interior; trei fragmente buză oală,
rotundă la exterior, dintr‑o pastă semifină, de culoare brună; patru fragmente
fund vas, dintr‑o pastă semifină cu mică, de culoare brună‑închisă; nouă
fragmente fund vas, dintr‑o pastă semifină, de culoare brună; cinci fragmente
perete vas, dintr‑o pastă semifină, de culoare brună‑cărămizie, decorate cu
caneluri late, distanţate; două fragmente perete vas, dintr‑o pastă semifină, de
culoare brună la exterior și neagră la interior, cu decor compus dintr‑o linie
în val şi linii drepte incizate; un fragment perete vas, dintr‑o pastă semifină,
de culoare brună la exterior și neagră la interior, cu decor compus din benzi
de linii drepte incizate ce încadrează un val larg incizat; un fragment perete
vas, dintr‑o pastă semifină, de culoare cărămizie la exterior și brună la interior,
decorată cu o linie în val ce încadrează o canelură fină. Încadrare culturală: ev
mediu timpuriu: sec. VIII–IX (Pl. II/5; Pl. XIII/5; Pl. VI/15–24; Pl. X/1–5).
Complexul C. 44 /L. 6
Locuinţa L. 6, de formă dreptunghiulară, marginile rotunjite au dimensiunile de 2,60 m lungime şi 1,60 m lăţime. Orientată est‑vest, s‑a conturat la
0,40 m de la nivelul actual de călcare, adâncindu‑se de la ‑0,25 la ‑0,50 m, la
capătul vestic al locuinţei. Cu toate că s‑a procedat la o răzuire foarte atentă, nu
au fost surprinse gropi de par. Din umplutura omogenă de culoare cenuşie‑închisă (Munsell:10YR3/2) au rezultat fragmente ceramice.
Ceramică lucrată la roata înceată: două fragmente buză oală, dintr‑o
pastă semifină, zgrunţuroasă, de culoare cărămizie‑gălbuie la exterior, neagră
la interior, cu caneluri sub buză; fragment buză oală, dintr‑o pastă semifină,
de culoare cărămizie‑gălbuie; fragmente buză oală, dintr‑o pastă semifină, de
culoare brună; patru fragmente fund de vas, dintr‑o pastă pastă semifină, de
culoare brună; un fragment fund de vas, dintr‑o pastă semifină, de culoare
cărămizie la exterior și cenuşie la interior; trei fragmente pereţi, dintr‑o pastă
semifină, de culoare brună, decorați cu caneluri; un fragment perete, dintr‑o
pastă semifină, de culoare brună‑cărămizie, decorat cu caneluri egal distanţate;
un fragment perete, dintr‑o pastă semifină, de culoare brună, decorat cu canelură
şi val simplu; șapte fragmente pereţi de vas, atipice, dintr‑o pastă semifină, de
culoare brună‑negricioasă; șase fragmente pereţi vase, atipice, dintr‑o pastă
semifină, de culoare brună. Încadrare culturală: ev mediu timpuriu: sec. VIII–
IX (Pl. II. /6; Pl. XIII/6; Pl. VII/1–8; Pl. X/6–10).
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Complexul C. 65 /L. 7
Locuinţa L. 7, de formă ovală‑alungită, cu dimensiunile de 2,90 × 1,30 m
şi o suprafaţă locuibilă de 3,77 m2, orientată est‑vest. Fundul complexului
prezintă două alveolări adânci de 0,30 şi respectiv 0,40 m. Din pământul de
umplutură al locuinţei, de culoare brună‑cenuşie închisă (Munsell:10YR 3/1),
au fost prelevate fragmente ceramice.
Ceramică lucrată la roata înceată: fragment de fund de vas, dintr‑o pastă
semifină, de culoare cărămizie; un fragment perete, dintr‑o pastă fină, de
culoare neagră, decorat cu caneluri; trei fragmente ceramice, atipice, dintr‑o
pastă semifină, de culoare brună. Încadrare culturală: ev mediu timpuriu: sec.
VIII–IX (Pl. II/7; Pl. XIII/7).
Complexul C. 74/L. 8
Locuinţă L. 8, adâncită, de formă ovală, orientată nord‑sud; are dimensiunile
de 3,10 × 2,50 m şi o suprafaţă locuibilă de 7,75 m2. De la nivelul de conturare,
fundul locuinţei are mai multe adâncimi cuprinse între ‑0,55 m şi ‑0,80 m. Din
pământul de umplutură al locuinţei au rezultat fragmente ceramice lucrate la
roata înceată, chirpici, pietre de râu. Pământul de umplutură al locuinţei este
omogen, de consistenţă lutoasă, de culoare cenuşie‑închisă (Munsell:10YR 3/1).
Ceramică lucrată la roata înceată: două fragmente perete vas, dintr‑o
pastă semifină cu pietricele în compoziţie, de culoare brună, cu decor pe toată
suprafaţa: caneluri care încadrează o linie în val; 12 fragmente perete vas,
dintr‑o pastă semifină, de culoare brună; opt fragmente perete vas, dintr‑o
pastă semifină, de culoare brună la exterior şi neagră la interior; trei fragmente
perete vas, dintr‑o pastă semifină, de culoare cărămizie. Încadrare culturală: ev
mediu timpuriu: sec. VIII–IX (Pl. II/8; Pl. XIII/ 8; Pl. X/11–14).
Complexul C. 80/L. 9
Locuinţă L. 9, adâncită, orientată nord‑sud, de formă rectangulară, are
2,16 m lungime, 1,80 m lăţime şi 0,46 m adîncime de la nivelul de conturare.
Din pământul de umplutură de consistenţă lutoasă, omogenă, de culoare
cenuşie‑închisă (Munsell, 7.5YR 3/1), au fost prelevate fragmente ceramice,
chirpici, pietre, cărbune.
Ceramică lucrată la roata înceată: fragment buză oală, rotunjită la exterior,
dintr‑o pastă semifină, cu gât înalt şi patru caneluri uşor înclinate pe umărul
vasului; fragment buză văscior, rotunjită la exterior, dintr‑o pastă semifină,
de culoare brună‑închisă; două fragmente fund vas, dintr‑o pastă semifină
cu pietricele în compoziţie, de culoare brună, cu urme de ardere secundară
la exterior şi interior; un perete vas, dintr‑o pastă semifină, de culoare brună,
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decorat cu două caneluri; fragmente ceramice atipice: patru fragmente perete
vas, dintr‑o pastă semifină, de culoare brună‑cărămizie la exterior şi brună‑negricioasă la interior; cinci fragmente perete vas, dintr‑o pastă semifină, de
culoare brună‑cărămizie; două fragmente perete vas, de culoare brună‑închisă,
unul cu pereţii groşi de 15 mm. Încadrare culturală: ev mediu timpuriu: sec.
VIII–IX (Pl. II/9; Pl. XIII/9; Pl. VII/9–11).
Complexul C. 85/L. 10
Locuinţă L. 10, de formă ovală, orientată est‑vest, are 1,77 m lungime,
1,40 m lăţime şi adâncimea de 0,47 m, cu o suprafaţă de aproximativ 2,5
m2. Această locuinţă este situată în imediata apropiere a vetrei deschise din
C. 84. În umplutura gropii cu pământ de culoare brună‑cenuşie foarte închisă
(Munsell:10YR 3/2) s‑au descoperit fragmente ceramice, chirpici, fragmente
osteologice de ovi‑caprine.
Ceramică lucrată la roata înceată: şase fragmente perete vas, dintr‑o pastă
semifină, de culoare brună; un fragment perete vas, dintr‑o pastă semifină, de
culoare brună‑închisă. Încadrare culturală: ev mediu timpuriu: sec. VIII–IX
(Pl. III/1; Pl. XIV/1).
Complexul C. 86 /L. 11
Locuinţă L. 11, adâncită, orientată nord‑sud, de formă ovală, are 2,50 m
lungime, 1,50 m lăţime şi adâncimea de 0,51 m; suprafaţa sa este de 3,75 m2.
Din pământul de umplutură al gropii, de culoare brună‑cenuşie foarte închisă
(Munsell:10YR 3/2), au rezultat fragmente ceramice, chirpici, două fragmente
de râşniţă. Încadrare culturală: ev mediu timpuriu: sec. VIII–IX (Pl. III/2;
Pl. XIV/2; Pl. VII/12–16; Pl. XI/1–2).
Complexul C. 99/L. 12
Locuinţă L. 12, de formă ovală, orientată est‑vest, are 2,66 m lungime,
2,40 m lăţime şi adâncimea de 0,68 m; suprafața este de 6,3 m2. În pământul de
umplutură al gropii, de culoare brună‑cenuşie foarte închisă (Munsell:10YR3/2),
s‑au descoperit fragmente ceramice, chirpici, fragmente osteologice de
ovi‑caprine.
Ceramică lucrată la roata înceată: două fragmente buză oală, dintr‑o pastă
semifină, de culoare brună‑închisă la exterior, brună la interior; un fragment
fund vas, dintr‑o pastă semifină, de culoare brună‑închisă; perete vas, dintr‑o
pastă semifină, de culoare brună‑închisă, decorat cu caneluri; perete vas, dintr‑o
pastă semifină, de culoare brună‑închisă, decorat cu caneluri şerpuite şi val
dublu; patru fragmente pereţi vas, dintr‑o pastă semifină, de culoare brună la
exterior şi neagră la interior; şapte fragmente pereţi vas, dintr‑o pastă semifină,
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de culoare brună‑cărămizie la exterior şi neagră la interior. Încadrare culturală:
ev mediu timpuriu: sec. VIII–IX (Pl. III/2; Pl. XIV/2; Pl. VII/12–16; Pl. XI/3–7).
Complexul C. 112 / L. 13
Locuinţă L. 13, în lungime de 2,40 m, cu o lăţime de 2,10 m şi adâncime de
0,90 m, închizând o suprafaţă de aproximativ 5 m2, avea pereţi lutuiţi. În pământul
de umplutură al gropii, de culoare brună‑cenuşie foarte închisă (Munsell:10YR
3/2), s‑au descoperit numeroase fragmente ceramice, majoritatea lucrate cu
mâna, dar şi la roată înceată. Ceramica: şase fragmente buză oală, modelată cu
mâna, dintr‑o pastă grosieră amestecată cu pietricele, de culoare brună‑gălbuie;
fragment buză castron, modelat cu mâna, dintr‑o pastă grosieră cu pietricele în
compoziţie, de culoare brună‑gălbuie; fragmente buză tavă, modelată cu mâna,
dintr‑o pastă grosieră cu pietricele în compoziţie, de culoare brună‑gălbuie;
trei fragmente fund de tavă, lucrate cu mâna, dintr‑o pastă grosieră amestecată
cu pietricele, de culoare brună‑gălbuie; văscior, lucrat cu mâna, dintr‑o pastă
semifină, de culoare brună‑cărămizie; trei fragmente fund de vas, lucrate cu
mâna, dintr‑o pastă grosieră amestecată cu pietricele, de culoare brună‑gălbuie;
două fragmente perete de vas, lucrate la roata înceată, dintr‑o pastă semifină, de
culoare brună, decorate cu două caneluri şi val simplu; 46 fragmente de pereţi
de vase, modelate cu mâna, dintr‑o pastă grosieră amestecată cu pietricele, de
culoare brună‑gălbuie; 12 fragmente de pereţi de vase lucrate la roata înceată,
dintr‑o pastă semifină, de culoare brună‑negricioasă; două fragmente de pereţi
de vase lucrate la roata înceată, dintr‑o pastă semifină, de culoare cărămizie.
Încadrare culturală: ev mediu timpuriu: sec. VII/VIII (Pl. III/4; Pl. XIV/4;
Pl. VII/16/21; Pl. XI/3–7).

Gropi menajere
Groapa nr. 1/C. 18
Groapă situată în apropierea locuinţelor din C. 5 şi C. 6 este o groapă de
2,46 m lungime, 1,06 lăţime şi adâncă de 0,15 m. Fundul gropii este străpuns
de alte gropi, cu dimensiuni cuprinse între 0,20 şi 0,40 m, ce se adâncesc între
0,24 şi maxim 0,32 m de la nivelul de conturare şi la 0,92 m de la nivelul actual
de călcare. Este o groapă cu resturi menajere, de consistenţă lutoasă, de culoare
neagră (Munsell, 10YR 2/1), de unde au fost prelevate fragmente ceramice,
chirpici, pietre
Ceramică lucrată la roata înceată. 14 fragmente pereţi de vase, dintr‑o
pastă semifină, de culoare brună; patru fragmente de pereţi de vas, dintr‑o
pastă semifină, de culoare brună‑cărămizie; fragment buză oală, rotunjită la
exterior, dintr‑o pastă semifină, de culoare brună; fragment buză oală, trasă
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drept şi uşor evazată spre exterior, dintr‑o pastă semifină, de culoare brună;
cinci fragmente perete vas, dintr‑o pastă semifină, de culoare brună, decorat cu
benzi de linii succesive, incizate. Încadrare culturală: ev mediu timpuriu: sec.
VIII–IX (Pl. III/5; Pl. XIV /5;Pl. XI. /1).
Groapa nr. 2/C. 26
Groapă cu resturi menajere, de formă ovală, orientată est‑vest, s‑a conturat
la 0,60 m de la solul arabil. Dimensiuni: 1,90 m lungime, 1,10 cm lăţime, 0,50 m
adâncime de la nivelul de conturare. Pământul de umplutură de culoare neagră
(Munsell:7.5YR 2.5/2) conţinea fragmente ceramice lucrate la roata înceată,
chirpici, oase de ovi‑caprine, pietre.
Ceramica: fragment buză oală, uşor evazată şi rotundă, dintr‑o pastă fină,
de culoare brună‑negricioasă; fragment buză oală, cu margine canelată şi
rotunjită la exterior, cu o incizie adîncă, dintr‑o pastă fină, de culoare brună,
cu două caneluri la baza gâtului; fragment buză oală, cu marginea tăiată drept
la exterior, dintr‑o pastă semifină, de culoare brună‑închisă, cu caneluri sub
buză; fragment buză oală, uşor evazată, cu gât scurt, dintr‑o pastă fină, de
culoare brună; fragment buză oală, uşor evazată, cu gât scurt, dintr‑o pastă
fină, de culoare brună‑închisă la exterior şi brună la interior; fragment buză
oală, uşor evazată, cu gât scurt, dintr‑o pastă fină, de culoare brună; fragment
buză oală, rotundă, dintr‑o pastă fină, de culoare brună; două fragmente buză
oală, trasă spre exterior, lucrată cu mâna, dintr‑o pastă semifină, de culoare
brună‑închisă, decorată cu valuri succesive imediat sub buză; două fragmente
buză oală, trasă spre exterior, margine dreaptă, dintr‑o pastă semifină cu mică
în compoziţie, de culoare brună‑deschisă; două fragmente buză oală, trasă spre
exterior, cu margine rotunjită, dintr‑o pastă semifină cu mică în compoziţie, de
culoare brună, cu canelură sub buză şi pe interiorul buzei; şapte fragmente de
fund de vas, dintr‑o pastă semifină, de culoare brună şi brună‑închisă; patru
fragmente fund de vas, dintr‑o pastă semifină, de culoare brună la exterior şi
brună‑închisă la interior; 36 fragmente pereţi de vas, din pastă fină şi semifină,
de culoare brună, brună‑închisă şi cărămizie, decorate cu nervuri şi caneluri
egal distanţate, nervuri succesive, caneluri, striuri, cu val simplu sau registre de
benzi de valuri duble şi striuri; 135 fragmente ceramice atipice, dintr‑o pastă
semifină, de culoare brună‑cărămizie la exterior şi brună‑negricioasă la interior,
precum și de culoare brună‑închisă sau cărămizie. Încadrare culturală: ev mediu
timpuriu: sec. VIII–IX.(Pl. III/6; Pl. XIV/6; Pl. VIII/ 1–10; Pl. XII/1–5).
Groapa nr. 3/C. 39
Groapă cu resturi menajere, de formă ovală, orientată nord‑sud, situată în
apropierea locuinţei din C. 38; are 1,39 m lungime, 0,92 m lăţime şi adâncimea
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de 0,50 m şi s‑a conturat la ‑0,60 m de la nivelul arabil actual. În pământul de
umplutură de consistenţă lutoasă, de culoare neagră (Munsell:10YR 3/2), s‑au
descoperit fragmente ceramice.
Ceramică lucrată la roata înceată: un fragment de fund de vas, dintr‑o
pastă semifină, de culoare brună; trei fragmente pereţi de vas, dintr‑o pastă
semifină, de culoare brună; un fragment perete de vas, dintr‑o pastă semifină,
de culoare brună‑cărămizie. Încadrare culturală: ev mediu timpuriu: sec. VIII–
IX (Pl. III/3; Pl. XIV/7).
Groapa nr. 4/C. 58
Groapă cu resturi menajere, ovală, cu dimensiunile de 2,04 × 2,08 m şi adâncă
de 1,36 m. Din pământul de umplutură, de consistenţă lutoasă şi de culoare
neagră (Munsell:10YR 3/1), au rezultat fragmente ceramice şi oase de animale.
Ceramica: fragment fund de vas, modelat cu mâna dintr‑o pastă semifină
cu pietricele în compoziție, de culoare gălbuie; perete vas, modelat cu mâna
dintr‑o pastă semifină cu pietricele în compoziție, de culoare brună la exterior
și cărămizie la interior; cinci fragmente pereți de vase modelate cu roata
înceată, dintr‑o pastă semifină, de culoare gălbuie la exterior și neagră la
interior, decorate cu benzi alternative de caneluri şi linie în val; cinci fragmente
pereți de vase modelate dintr‑o pastă semifină cu pietricele în compoziție, de
culoare brună; două fragmente perete de vas, dintr‑o pastă semifină, de culoare
brună‑cărămizie la exterior și neagră la interior. Încadrare culturală: ev mediu
timpuriu: sec. VIII–IX (Pl. III/8; Pl. XIV/8; Pl. VIII/11).
Groapa nr. 5/C. 64
Groapă cu resturi menajere, de formă ovală alungită, care măsoară în
lungime 1,04 m şi în lăţime 0,86 m; este adâncă de 0,30 m și are o alveolare de
0,08 m spre marginea sa de est, unde a fost descoperit un obiect din fier, de mici
dimensiuni, puternic oxidat. Pământul de umplutură al gropii este de culoare
cenuşie‑închisă (Munsell:10YR 3/2). Încadrare culturală: ev mediu timpuriu:
sec. VIII–IX (Pl. III/9; Pl. XIV/9; Pl. XII/6–10).
Groapa nr. 6/C. 66
Groapa cu resturi menajere are o formă sinuoasă, cu un capăt rotunjit,
celălalt capăt a rămas necercetat, fiind situat la vest de situl arheologic. Groapa
s‑a conturat la 0,45 m de la actualul nivel de călcare şi s‑a adâncit încă 0,64 m în
pământul galben, lutos, cu impregnaţii feruginoase. Aceasta măsoară 2,70 m în
lungime şi 1 metru în lăţime (Pl. XL/2). Pământul de umplutură este omogen,
de consistenţă lutoasă şi de culoare brună‑cenuşie foarte închisă (Munsell:
10YR 3/2), din care au rezultat câteva fragmente ceramice Ceramică lucrată
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la roata înceată: trei fragmente ceramice, atipice, dintr‑o pastă semifină, de
culoare brună‑închisă. Încadrare culturală: ev mediu timpuriu: sec. VIII–IX
(Pl. III/10; Pl. XIV/10).
Groapa nr. 7/C. 84
Groapă cu resturi menajere, adâncă de 0,20 m, care s‑a conturat la 0,60 m
de la nivelul actual de călcare în pământul galben, lutos, cu impregnaţii
feruginoase. Groapa are o formă ovală, cu dimensiunile de 0,78 × 0,90 m, iar
pământul de umplutură este de culoare brună‑cenuşie închisă (Munsell:10YR
3/2); la adâncimea de 0,10 m s‑a conturat o aglomerare de cenuşă, cărbune şi
părţi dintr‑o vatră de foc portabilă. Încadrare culturală: ev mediu timpuriu: sec.
VIII–IX (Pl. IV/9; Pl. XIV/11; Pl. VIII/12–13).
Groapa nr. 8/C. 88
Groapă cu resturi menajere, cu diametrul de 2,20 m şi adâncimea de
0,26 m. Pământul de umplutură al gropii are culoarea brună‑cenuşie foarte
închisă (Munsell:10YR 4/2) și este amestecat cu fragmente ceramice, chirpici,
pigment de cărbune.
Ceramica: opt fragmente de buză de la un vas provizii, modelate cu mâna,
dintr‑o pastă semifină cu pietricele în compoziție, de culoare gălbuie‑cărămizie; fragment fund de vas, inelar, modelat cu mâna, dintr‑o pastă semifină
cu pietricele în compoziție, de culoare brună‑cărămizie; fragment fund de
vas, modelat la roata înceată, dintr‑o pastă semifină cu pietricele în compoziție, de culoare brună, cu benzi de caneluri egal distanţate, dispuse până la
4,5 cm deasupra bazei; patru fragmente pereți de vase modelate la roata înceată,
dintr‑o pastă semifină, de culoare brună‑cărămizie la exterior și brună‑negricioasă la interior; cinci fragmente pereți de vase modelate la roata înceată,
dintr‑o pastă semifină, de culoare brună‑cărămizie; două fragmente pereți de
vase modelate la roata înceată, de culoare brună‑închisă, unul cu grosimea de
15 mm; fragmente de pereţi cu grosimea de 19 mm de la un vas de provizii
restaurabil, modelat cu mâna dintr‑o pastă semifină amestecată cu pietricele,
de culoare brună‑cărămizie. Încadrare culturală: ev mediu timpuriu: sec. VII/
VIII–IX (Pl. IV/A. 1.; Pl. VIII/14–17; Pl. XII/11–13).
Groapa nr. 9/C. 90
Groapă cu resturi menajere, ovală, cu dimensiunile de 1,24 × 0,91 cm,
adâncă de 0,17 m, s‑a conturat ca o alveolare naturală în stratul de cultură
medieval timpuriu din suprafaţa săpată manual în C. 77. Pământul de umplutură
este omogen, de culoare brună‑cenuşie închisă (Munsell: 10Y 3/2), și conţinea
câteva fragmente ceramice.
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Ceramică lucrată la roata înceată: fragment buză oală, rotunjită spre
exterior, dintr‑o pastă fină, de culoare brună; un fragment perete vas, dintr‑o
pastă fină, de culoare brună‑cărămizie. Încadrare culturală: ev mediu timpuriu:
sec. VIII–IX. (Pl. IV/A. 8; Pl. XV/1).
Groapa nr. 10/C. 94
Groapă cu resturi menajere, de formă ovală, cu dimensiunile de
2,40 × 1,90 m, adâncă de 0,33 m de la nivelul de conturare. Din pământul
de umplutură, de culoare cenuşie foarte închisă (Munsell: 10Y 3/1), au fost
prelevate fragmente ceramice, chirpici, pietre.
Ceramică lucrată la roata înceată: fragment buză oală, înaltă şi uşor evazată,
dintr‑o pastă semifină cu pietricele în compoziție, de culoare brună‑cărămizie;
fragment buză oală, uşor evazată, dintr‑o pastă semifină, de culoare brună; două
fragmente de fund de vas, dintr‑o pastă semifină cu pietricele în compoziție, de
culoare brună‑cărămizie; trei fragmente fund de vas, dintr‑o pastă semifină, de
culoare brună; două fragmente perete vas, dintr‑o pastă semifină, de culoare
brună, decorat cu caneluri; perete de vas, dintr‑o pastă semifină cu pietricele
în compoziție, de culoare brună la exterior și cărămizie la interior, decorat cu
benzi de caneluri şi val; 13 fragmente pereţi de vas, dintr‑o pastă semifină, de
culoare brună la exterior și neagră la interior. Încadrare culturală: ev mediu
timpuriu: sec. VIII–IX (Pl. IV/A. 2; Pl. XV/2.; Pl. VIII/18–22).
Groapa nr. 11/C. 95
Groapă cu resturi menajere, de formă ovală, cu dimensiunile de
1,64 × 1,42 m, cu o adâncime de 0,52 m de la nivelul de conturare. Din pământul
de umplutură de culoare cenuşie foarte închisă (Munsell: 10Y 2,5/1) au fost
prelevate fragmente ceramice, chirpici, pietre.
Ceramică lucrată la roata înceată: un fragment de fund de vas, dintr‑o
pastă semifină, de culoare brună, cu urme de ardere secundară de culoare
neagră; cinci fragmente de pereți de vas, dintr‑o pastă semifină, de culoare
brună, decorat cu caneluri; un fragment perete de vas, dintr‑o pastă semifină,
de culoare brună‑cărămizie, decorat cu caneluri; șapte fragmente de pereți de
vas, dintr‑o pastă semifină, de culoare brună la exterior și neagră la interior; opt
fragmente de pereți de vase, dintr‑o pastă semifină, de culoare brună. Încadrare
culturală: ev mediu timpuriu: sec. VIII–IX (Pl. IV/A. 3; Pl. XV/2).
Groapa nr. 12/C. 98
Groapă cu resturi menajere, ovală, cu dimensiunile de 0,62 × 0,78 m, adâncă
de 0,10 m de la nivelul de conturare. Din pământul de umplutură omogen, de
consistenţă lutoasă, de culoare brună‑cenuşie foarte închisă (Munsell:10YR
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4/2) au rezultat fragmente ceramice, chirpici, oase de animale (Pl. IV/A. 4;
Pl. XV/3). Încadrare culturală: ev mediu timpuriu: sec. VIII–IX.
Groapa nr. 13/C. 100
Groapă cu resturi menajere, ovală, cu dimensiunile de 1,90 × 1,15 m, adâncă
de 0,13 m de la nivelul de conturare. Din pământul de umplutură omogen, de
consistenţă lutoasă, de culoare brună (Munsell:10YR 4/3), au rezultat fragmente
ceramice, chirpici, pietricele (Pl. IV / A. 5).
Ceramica: opt fragmente pereţi de vas, dintr‑o pastă semifină, de culoare
brună; opt fragmente de chirpici făţuit. Încadrare culturală: ev mediu timpuriu:
sec. VIII–IX.
Groapa nr. 14/C. 102
Groapă cu resturi menajere, orientată est‑vest, de formă ovală, cu dimensiunile de 2,70 m lungime, 1,90 m lăţime şi adâncă de 0,35 m de la nivelul
de conturare, situat la ‑0,40 m de terenul arabil. Pe fundul gropii s‑a găsit un
strat compact de pietriş. Din pământul de umplutură omogen, cu o consistenţă lutoasă de culoare brună (Munsell:10YR 4/3) au fost recuperate câteva
fragmente ceramice, chirpici.
Ceramică lucrată la roata înceată: un fragment fund de vas, dintr‑o pastă
semifină, de culoare brună; un fragment de vas dintr‑o pastă semifină, de
culoare brună la exterior și neagră la interior; un fragment de vas dintr‑o pastă
semifină, de culoare cărămizie. (Pl. IV /A. 6). Încadrare culturală: ev mediu
timpuriu: sec. VIII–IX.
Groapa nr. 15/C. 115
O porţiune dintr‑o groapă cu resturi menajere, ce se pierde în profilul de
nord al sitului arheologic. Aceasta se află în imediata apropiere a locuinţei din
C. 38, posibil ovală, orientată est‑vest, are dimensiunile de 1,56 m lungime,
0,80 m lăţime şi 0,57 m adâncime.
În pământul de umplutură omogen, de consistenţă lutoasă şi de culoare
neagră (Munsell:25Y 2.5/1), s‑au descoperit fragmente ceramice, chirpici,
fragmente de râşniţe, pietre de râu şi un vârf de cuţit.
Ceramică lucrată la roata înceată: fragment buză oală, dintr‑o pastă
semifină, de culoare brună‑cărămizie; fragment perete vas, dintr‑o pastă fină,
de culoare brună, decorat cu val şi două caneluri (Pl. LXXXIV); fragmente
ceramice atipice, dintr‑o pastă semifină, de culoare brună. Ceramică lucrată cu
mâna: un fragment de vas, dintr‑o pastă grosieră cu pietricele în compoziție,
de culoare gălbuie. Încadrare culturală: ev mediu timpuriu sec. VII/VIII–IX
(Pl. IV /A. 7; Pl. XV/4; Pl. VIII/23–25).
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C: Gropi de împrumutat lutul
Groapă împrumut lut nr. 1 /C. 67
Groapă de împrumut din care s‑a extras lutul, orientată nord‑sud; are
dimensiunile de 2,14 × 1,28 m şi adâncimea de 0,40 m de la nivelul de conturare,
situat la ‑0,60 m de la nivelul actual de călcare. Pământul de umplutură este
omogen, de consistenţă lutoasă şi culoare neagră (Munsell, 7.5YR 2.5/1)
(Pl. IV/B. 1; Pl. XV/5).
Groapă împrumut lut nr. 2 /C. 69
Groapă de împrumut din care s‑a extras lutul, de formă ovală, are dimensiunile
de 1,30/1,10 m, adâncimea este de 0,45 m și s‑a conturat la ‑0,60 m de la nivelul
actual de călcare. Pământul de umplutură este omogen, de consistenţă lutoasă, de
culoare brună foarte închisă (Munsell:10YR3/2), cu fragmente ceramice.
Ceramică lucrată la roata înceată: fragment buză oală, dintr‑o pastă
semifină cu mică în compoziţie, de culoare cărămizie, cu ardere secundară la
interior, decorat cu benzi de striuri fine, distanţate, situate imediat sub gâtul
vasului şi cu un val; fragment perete de vas, dintr‑o pastă fină cu mică în
compoziţie, de culoare brună, decorat cu două nervuri apropiate, uşor profilate;
trei fragmente atipice, dintr‑o pastă semifină, de culoare brună‑cărămizie la
exterior și brună‑negricioasă la interior; două fragmente de vas, dintr‑o pastă
semifină, de culoare brună‑cărămizie. Încadrare culturală: ev mediu timpuriu:
sec. VIII–IX (Pl. IV/B. 2; Pl. XV/6).
Groapă împrumut lut nr. 3 /C. 71
Groapă de împrumut din care s‑a extras lutul, de formă ovală, cu dimensiunile de 1,38 × 1,10 m și adâncimea de 0,36 m; s‑a conturat la ‑0,60 m de la
nivelul actual de călcare. Pământul de umplutură este omogen, de consistenţă
lutoasă, de culoare brună foarte închisă (Munsell:10YR 3/2), din care au fost
prelevate câteva fragmente ceramice lucrate la roata înceată, atipice, dintr‑o
pastă semifină, de culoare brună. Încadrare culturală: ev mediu timpuriu: sec.
VIII–IX (Pl. IV/B. 3; Pl. XV/7).
Groapă împrumut lut nr. 4 /C. 75
Groapă de împrumut din care s‑a extras lutul, orientată est‑vest, de formă
ovală, cu dimensiunile de 2,10 × 1,26 m și adâncimea medie de 0,24‑0,34 m.
Groapa se adâncește la mijloc până la ‑0,75 m de la nivelul de conturare situat
la ‑0,60 m de la nivelul de călcare actual. Pământul de umplutură al gropii
este omogen, de consistenţă lutoasă şi de culoare brună‑cenuşie foarte închisă
(Munsell, 10YR 3/2), cu puţine fragmente ceramice.
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Ceramică lucrată la roata înceată: patru fragmente perete de vas, dintr‑o
pastă semifină, de culoare brună. Încadrare culturală: ev mediu timpuriu: sec.
VIII–IX (Pl. IV/B. 4; Pl. XV/8).
Groapă împrumut lut nr. 5 /C. 78
Posibilă groapă de împrumut din care s‑a extras lutul, orientată est‑vest,
de formă ovală, măsurând 0,92/0,54 m cu o adâncime 0,10 m, de la nivelul de
conturare, situat la 0,40 m de la nivelul actual de călcare. Pământul de umplutură
al gropii este omogen, de consistenţă lutoasă şi de culoare brună‑cenuşie foarte
închisă (Munsell, 10YR 3/2); s‑au găsit fragmente de chirpici (Pl. IV/B. 5;
Pl. XV/9). Încadrare culturală: ev mediu timpuriu: sec. VIII–IX.
Groapă împrumut lut nr. 6 /C. 87
Groapă de împrumut din care s‑a extras lut, orientată est‑vest, de formă
ovală, cu lungimea de 2,30 m, lăţimea 1,06 şi adâncimea de 0,42 m de la nivelul
de conturare. Pământul de umplutură al gropii are culoarea brună‑cenuşie
foarte închisă (Munsell:10YR 4/2); din acesta au rezultat câteva fragmente
ceramice.
Ceramică lucrată la roata înceată: patru fragmente pereți de vas, dintr‑o pastă
semifină cu mică în compoziție, de culoare brună la exterior și brună‑neagră
la interior. Încadrare culturală: ev mediu timpuriu: sec. VIII–IX (Pl. IV/B. 6;
Pl. XV/1).
Groapă împrumut lut nr. 7 /C. 103
Groapă de împrumut, de formă ovală, orientată est‑vest, cu dimensiunile
de 1,24 × 1,54 m și adâncimea de 0,26 m. Pământul de umplutură al gropii este
de consistenţă lutoasă şi de culoare brună‑gălbuie (Munsell:10YR 4/6) și nu
conţinea material arheologic (Pl. IV/B. 7; Pl. XV/11).
Groapă împrumut lut nr. 8 /C. 104
Groapă de împrumut, de formă ovală, orientată est‑vest, cu dimensiunile
de 1,24 × 1,16 m și adâncimea de 0,14 m. Pământul de umplutură al gropii este
de consistenţă lutoasă şi de culoare brună‑gălbuie (Munsell:10YR 5/6) și nu
conţinea material arheologic (Pl. IV/B. 8; Pl. XV/1).
Groapă împrumut lut nr. 9/C. 109
Groapă din care s‑a extras lut, de formă ovală, cu dimensiunile de
1,72 × 1,74 m și adâncimea de 0,38 m. Pământul de umplutură al gropii este
de consistenţă lutoasă şi de culoare brună‑cenuşie (Munsell: 25YR3/2); au fost
găsite câteva fragmente ceramice lucrate la roata înceată, atipice, dintr‑o pastă
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semifină, de culoare brună, oase de animale (Pl. IV/B. 9). Încadrare culturală:
ev mediu timpuriu: sec. VIII–IX.
Fântâna /C 101 (Pl. XVI). Conturul aproape rotund al gurii fântânii,
cu o pigmentație feruginoasă mai închisă la culoare, a fost bine delimitat la
baza nivelului de cultură medieval, în contact cu stratul lutos situat la -40 cm
de la pământul arabil. Cu un diametru la gură de 1,20 m, fântâna, pe toată
adâncimea ei, a fost golită pe secvențe de câte un metru, mai întâi pe o jumătate
din diametrul acesteia, cu desenarea de fiecare dată a profilului, ca apoi să fie
golită şi cealaltă jumătate. Umplutura fântânii între metrul 0 şi -1 m conține un
pământ lutos închis la culoare (Munsell, 10YR 4/3), cu flecuri de argilă feruginoasă, fragmente de lemn carbonizat şi fragmente de chirpici. La adâncimea de
-1,20 m, la 40 cm față de profilul de nord al fântânii, a fost extrasă o bucată de
pământ vitrificat cu marginile de culoare roșie, în lungime de 30 cm şi 10 cm
grosime.
De la adâncimea de -1,90 m golirea fântânii a întâmpinat greutăți datorată
infiltraţiilor apei freatice, care a fost scoasă periodic prin pompare. Între pereții
fățuiți cu flecuri feruginoase şi cu o consistenţă dură, pământul de umplutură a
devenit mâlos, fiind scos cu găleata.
La adâncimea de 1,95 m a fost descoperit singurul fragment ceramic din
pastă semifină, de culoare neagră‑cenușie, dintr‑un perete de vas de formă
bitronconică. La adâncimea de -2,30 m a apărut ghizdul fântânii. De formă
pătrată, cu laturile de 70 cm, ghizdul a fost construit din scânduri fasonate de
15 cm lățime și de 10 cm grosime, îmbinate nut şi feder. Înălțimea păstrată a
ghizdului din lemn măsura 90 cm, fiind construit deasupra stratului de nisip
și pietriș al pânzei freatice, aflat la adâncimea de -3,20 m, de la nivelul de
conturare a fântânii. De la această adâncime a fost recuperat un mâner din fier
foarte corodat. Mânerul s‑a rupt în două când a fost tras din stratul de prundiș
aluvionar. Prelucrat la cald, în lungime de 370 mm, înalt de 9,5 mm, din bară
rotundă de 7 mm grosime, are capetele întoarse în inel, de care sunt prinse
două piese care fixau mânerul de recipientul cu care se scotea apa din fântână.
Amândouă piesele de fixare, din care una ruptă, ca şi cele două verigi inelare de
la capetele mânerului, prezintă un amestec compact feruginos cu pietricele de
pe fundul fântânii şi oxizi de fier. Singura piesă de fixare păstrată a fost confecţionată dintr‑o placuţă de fier, în grosime de 5 mm, 60 mm lungime şi 15–20 mm
lăţime, despicată în două părţi egale. Are un capăt rotunjit cu un orificiu rotund
trecut prin veriga mânerului, celălalt cu două capete ascuţite la vârf şi bifurcate
pe o lăţime de 45 mm. Documentarea arheologică a acestei fântâni, la marginea
de sud‑est a unei aşezări medievale timpurii, sugerează arheologului că ea ar fi
fost săpată de locuitorii aşezării de secol VIII–IX. O fântână asemănătoare a fost
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cercetată în aşezarea din localitatea Lazuri (jud. Satu Mare), datată în primele
secole ale evului mediu timpuriu3. Nu putem ignora nici memoria colectivă
a locuitorilor din Susani, ce localizează în locul numit Sălişte o veche vatră a
satului lor. Singurele fântâni şi puţuri, cu adâncimi cuprinse între -2 şi 2,80 m
având ghizduri din lemn, au fost cercetate arheologic în suburbia Palanca Mare
a oraşului medieval Timişoara, fiind datate în secolul XVII–XVIII4. Aşezată
la marginea de sud‑est a aşezării medievale timpurii, este un argument care
sugerează că fântâna cercetată de noi să fi fost construită în răstimpul secolelor
XVI–XVII.
În complexele arheologice cercetate în aşezarea de la Susani‑Sălişte,
materialul arheologic descoperit este constituit preponderent din fragmente
ceramice, cu foarte rare excepţii apar obiecte din fier foarte corodate: în locuinţa
nr. 2/complexul nr. 6 – un vârf de săgeată(?), în groapa nr. 5/complexul nr. 64
– un fragment de unealtă(?) şi în groapa nr. 14/complexul nr. 115, s‑a un găsit
fragment de cuţit. De asemenea, au mai apărut câteva fusaiole şi fragmente de
cute din piatră. Astfel că, pentru încadrarea cronologică a sitului arheologic de la
Susani‑Sălişte, singurul element ajutător este ceramica, dar şi aceasta, din păcate,
are o datare destul de laxă: în secolele VII/VIII–IX. Cu toate acestea, este cert
că aici a fiinţat o aşezare din epoca medievală timpurie, încadrabilă în peisajul
arheologic al aşezărilor din Banat care se datează în veacurile VII/VIII–IX.
Din studierea ceramicii se poate trage totuşi concluzia că există două
orizonturi de locuire, unul mai timpuriu, databil la sfârşitul secolului al VII‑lea
– secolul al VIII‑lea, reprezentat de locuinţa nr. 2/complexul 112, unde s‑au
găsit tăviţe din lut şi vase modelate cu mâna, dintr‑o pastă grosieră, amestecată
cu pietricele şi cioburi pisate, decorate cu crestături pe buze, care se datează în
secolele VII–VIII5, precum şi de două gropi menajere. În groapa nr. 8/complexul
nr. 88 s‑au găsit fragmente ceramice lucrate cu mâna, dintr‑o pastă semifină, cu
pietricele mari în compoziție. De asemenea, în groapa nr. 14/complexul nr. 115
s‑au găsit fragmente de la un vas modelat cu mâna dintr‑o pastă grosieră cu
pietricele în compoziţie, în stare fragmentară.
Tăviţele din lut utilizate în diferite munci gospodăreşti apar în aşezări din
Transilvania începând cu secolul al VII‑lea, durata lor de întrebuinţare continuând până în veacul al X‑lea6. Cel mai probabil, tăviţele din complexul 112
se pot data în secolele VII–VIII, dar nu mai târziu, având în vedere asocierea
lor cu vasele decorate cu crestături pe buză. Se cuvine menţionat aici faptul
că asemenea tăviţe au fost descoperite şi în aşezările de la Lugoj‑Ştiuca şi
   Stanciu 2015, 114–115.
   Szentmiklosi, Bălărie 2012, 210–212.
5
   Cosma 2002, 100.
6
   Cosma 2002, 101–102.
3
4
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Sacoşu‑Mare Burău, situate la distanţă relativ mică de Susani. De menţionat
este şi faptul că vase şi tăviţe din lut de aceeaşi factură cu cele descoperite la
Susani‑Sălişte au fost descoperite în Transilvania în aşezarea de la Şieu‑Odorhei
(jud. Bistrița‑Năsăud) care se datează în secolele VII–VIII7, fapt care confirmă
datarea propusă de noi.
Însă marea majoritate a complexelor arheologice descoperite la Susani‑Sălişte
se datează în secolele VIII–IX, deoarece apare în mod covârşitor ceramica lucrată
la roata înceată, dintr‑o pastă fină şi semifină, de obicei cu mică în compoziţie,
care are un repertoriu decorativ specific perioadei mai târzii, iar ceramica lucrată
cu mâna dintr‑o pastă grosieră, cu pietricele în compoziţie, nu este asociată cu
aceasta în complexele cercetate de noi; excepție fac doar gropile nr. 8/complexul
nr. 88 și nr. 14/complexul nr. 115, care au și material databil la sfârșitul secolului
al VII‑lea – începutul secolului al VIII‑lea, indiciu pentru o posibilă datare în
jurul anului 700. Amintim aici faptul că la Gătaia‑Valea Begului (jud. Timiş)
s‑au găsit trei locuinţe databile în secolele VIII–IX, una dintre ele dotată cu vetre
şi celelalte două cu cuptoare din pietre de râu8, în care a apărut şi ceramică de
aceeaşi factură cu cea din cea de‑a doua fază de locuire de la Susani‑Sălişte.
În opinia noastră, aşezările din zona colinară a Banatului timișan de la
Jabăr‑Cotun9 şi Sacoşu‑Mare‑Burău10, datate în secolele VII–VIII, precum şi
cea de la Lugoj‑Ştiuca Veche11 datată în secolul al VIII‑lea, constituie un grup de
aşezări mai timpurii12, contemporane primei faze de locuire de la Susani‑Sălişte.
Cea de‑a doua fază de locuire de la Susani‑Sălişte se datează în secolele
VIII–IX, dar nu considerăm că atinge şi secolul al X‑lea, fiind un orizont
cultural totuşi diferit şi ceva mai timpuriu decât cel al aşezărilor de la Remetea
Mare‑Gomila lui Pituţ (jud. Timiș), Sânandrei‑Oxenbrickel (jud. Timiș) şi
Dumbrăviţa (jud. Timiș), databile între a doua jumătate a secolului al IX‑lea –
prima jumătate a secolului al X‑lea13.
Se mai cuvine menționat faptul că și în aşezările din secolele VIII–IX de
pe malul Dunării de la Gornea (jud. Caraș‑Severin), din punctele Căuniţa de
Sus și Zomoniţa, au fost documentate arheologic un număr de 11 locuinţe cu
ceramică asemănătoare cu cea descoperită de noi în punctul Susani‑Sălişte, care
se datează, așadar, în aceeaşi perioadă istorică14.
   Rădulescu 2008, 105–108, 117–planşa 3.6, 118-planşa 4.4, 119-planşa 5.2, 120-planşa 6.5.
   Mare 2004, 95–96.
9
   Moroz-Pop 1993, 155
10
   Moroz-Pop 1979, 149–155.
11
   Mare 1992, 113.
12
   Tănase 2010, 84.
13
   Tănase 2010, 84.
14
   Ţeicu, Lazarovici 1996, 16–43.
7
8
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EARLY MEDIEVAL SETTLEMENT AT SĂLIŞTE, VILLAGE OF
SUSANI, COMMUNE OF TRAIAN VUIA, TIMIŞ COUNTY
Abstract
The rescue archeological research within the Site 2, km 21+050 – 21+250 on the future
arterial highway Lugoj-Deva put in light an early medieval settlement of the 7th /8th–9th
centuries, at Sălişte point, village of Susani, commune of Traian Vuia. The western side of
the settlement was investigated, namely deep dwellings (14), domestic pits (13), pits for clay
extraction (14), and a well.
Fragments of pottery from large and small pots and also from little clay trays made
the findings in the investigated archaeological complexes there. They also found some
extremely rusty iron objects, spindle whorls, and fragments of whetstone.
Given the context, we might use only the ceramics to set the chronology of SusaniSălişte site; unfortunately, it also could be dated within a large period: the 7th /8th–9th centuries. In spite of this fact, an early medieval settlement certainly existed there, belonging to
the Banat archaeological frame of settlements from the 7th /8th–9th centuries. Following the
ceramics researching, we might conclude on the existence of two dwelling horizons there;
the first one in the end of the 7th century – the 8th one, represented by a dwelling (No. 2/
complex 112) and two domestic pits (No. 8/ complex 88 and No. 14/ complex 115) where
fragments of handmade pots were found, with a rough paste mixed with small broken stones
and pounded fragments; some of them are decorated with cuts on rims, and clay trays dating
back in the 7th–8th c. The later dwelling horizon to which the great majority of Susani-Sălişte
archaeological complexes belong, dates back in the 8th–9th c. as there the slow wheeled pottery
is dominant, made from a fine and semi-fine paste, usually with fragments of mica, decorated with successive rows of straight lines, of undulated lines with a row of oblique little
lines. Handmade pots with a rough paste mixed with small broken stones and pounded fragments is not combined with the last mentioned one in the complexes we investigated, with
the exception of pits No 8/ complex 88 and No. 14/ complex 15 with findings belonging to the
end of the 7th c. – beginning of the 8th c; it might direct us to date them around the year 700.
The first dwelling phase at Susani-Sălişte is in fact contemporary with other relative
near settlements: Jabăr-Cotun, the 7th–8th c.; Lugoj-Ştiuca Veche, the 8th c.; Sacoşu-MareBurău, the 7th–8th c. The second dwelling phase dates back in the 8th–9th c., but we do not
believe it to last up to the 10th century, as it is an earlier and a different yet cultural horizon
from the settlements found at Remetea Mare-Gomila lui Pituţ (Timiş County), SânandreiOxenbrickel (Timiş County), and Dumbrăviţa (Timiş County) which are dated back in the
second half of the 9th – the first one of the 10th c.
The partly investigated settlement (2012) at Susani-Sălişte enlarges the archaeological
repertoire of early medieval settlements in the Banat and proves an intense dwelling in the
high plane of Lugoj during the last third of the 1st millennium AD.
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Pl. I. – Sit 2 – Susani – Sălişte / Site No. 2 – Susani – Sălişte

Pl. II. 1 – Complex C. 5/ Locuinţa L. 1/ Complex C. 5 – Dwelling L. 1; 2 – Complex C. 6 /Locuinţa L. 2/ Complex C. 6 – Dwelling L. 2;
3 – Complexul C. 24 / Locuinţa L. 3 / Complex C. 24 – Dwelling L. 3; 4 – Complexul C. 27 /Locuinţa L. 4/ Complex C. 27 – Dwelling L. 4;
5 – Complexul C. 37 / Locuinţa L. 5/ Complex C. 37 – Dwelling L. 5; 6 – Complexul C. 44 /Locuinţa L. 6/ Complex C. 44 – Dwelling L. 6;
7 – Complexul C. 65 / Locuinţa L. 7/ Complex C. 65 – Dwelling L. 7; 8 – Complexul C. 80 / Locuinţa L. 9/ Complex C. 80 – Dwelling L. 9.
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Pl. III. 1 – Complexul C. 85/Locuinţa L. 10/ Complex C. 85 – Dwelling L. 10; 2 – Complexul C. 86 /Locuinţa L. 1/ Complex C. 86 – Dwelling
L. 1; 3 – Complexul C. 99 /Locuinţa L. 12/ Complex C. 99 – Dwelling L. 12; 4 – Complexul C. 112 / Locuinţa L. 13/ Complex C. 112 –
Dwelling L. 13; 5 – Groapa menajeră nr. 1/C. 18/ Domestic pit No.1/C. 18; 6 – Groapa menajeră nr. 2/C. 26/ Domestic pit No.2/C. 26; 7
– Groapa menajeră nr. 3/C. 39/ Domestic pit No.3/C. 39; 8 – Groapa menajeră nr. 4/C. 58/ Domestic pit No.4/C. 58; 9 – Groapa menajeră
nr. 5/C. 64/ Domestic pit No.5/C. 64; 10 – Groapa menajeră nr. 6/C. 66/ Domestic pit No.6/C. 66.
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PL. IV/A. 1- Groapă menajeră nr. 8/C.88. / Domestic pit no. 8/C.88; 2 – Groapa menajeră nr. 10/C.94. / Domestic pit no. 10/C.94; 3
– Groapa menajeră nr. 11/C.95. / Domestic pit no. 11/C.95; 4 – Groapa menajeră nr. 12/C.98. / Domestic pit no. 12/C.98; 5 – Groapa
menajeră nr. 13C.100. / Domestic pit no. 13/C.100; 6 – Groapa menajeră nr. 14/C.102. / Domestic pit no. 14/C.102; 7 – Groapa menajeră
nr. 15/C.115. / Domestic pit no. 15/C.115; 8 – Groapă menajeră nr. 9/C.90. / Domestic pit no. 9/C.90.
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PL. IV/B. 1 – Groapă împrumut lut nr. 1/C.67. / Clay loan pit no. 1/C.67; 2 – Groapă împrumut lut nr. 2/C.69. / Clay loan pit no. 2/C.69;
3 – Groapă împrumut lut nr. 3/C.71. / Clay loan pit no. 3/C.71; 4 – Groapă împrumut lut nr. 4/C.75. / Clay loan pit no. 4/C.75; 5 – Groapă
împrumut lut nr. 5/C.78. / Clay loan pit no. 5/C.78; 6 – Groapă împrumut lut nr. 6/C.87. / Clay loan pit no. 6/C.87; 7 – Groapă împrumut
lut nr. 7/C.103. / Clay loan pit no. 7/C.103; 8- Groapă împrumut lut nr. 8/C.104. / Clay loan pit no. 8/C.104; 9 – Groapă împrumut lut
nr. 9/C.109. / Clay loan pit no. 9/C.109.
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Pl. V. 1–9 – Ceramică din locuinţa L. 1/C. 5/ Poterry found in dwelling L. 1/C. 5; 10–19
ceramica din locuinţa L. 2/C. 6/ Poterry found in dwelling L. 2/C. 6.
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Pl. VI. 1–7 – Ceramică din locuinţa L. 3/ C. 24/ Poterry found in dwelling L. 3/C. 24; 8–14
ceramica din locuinţa L. 4/C. 27/ Poterry found in dwelling L. 4/C. 27; 15–24 ceramică din
locuinţa L. 5/C. 38/ Poterry found in dwelling L. 5/C. 38.
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Pl. VII. 1–8 – Ceramică din locuinţa L. 6/C. 44/ Poterry found in dwelling L. 6/C. 44; 9–11
ceramică din locuinţa L. 9/C. 80/ Poterry found in dwelling L. 9/C. 80; 12–16 Ceramica din
locuinţa L. 11/C. 86/ Poterry found in dwelling L. 11/C. 86; 16–21 Ceramică din locuinţa
L. 13/C. 112/ Poterry found in dwelling L. 13/C. 112.
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Pl. VIII. 1–10 – Ceramica din groapa menajeră nr. 2/C. 26/ Poterry found in domestic pit No.
2/ C. 26; 11 – ceramică din groapa menajeră nr. 4 /C. 58/ Poterry found in domestic pit No. 4/
C. 58; 12–13 – ceramică din groapa menajeră nr. 7/C. 84/ Poterry found in domestic pit No.
7/ C. 84; 14–17 ceramică din groapa menajeră nr. 8/C. 88/ Poterry found in domestic pit No.
8/ C. 88; 18–22 – ceramică din groapa nr. 10/C. 94/ Poterry found in pit No. 10/ C. 94; 23–25
ceramică din groapa menajeră nr. 14/C. 115/ Poterry found in domestic pit No. 214/ C. 115.

Pl. IX. 1–6 Ceramică din locuinţa L. 1/ Poterry found in dwelling L. 1; 7–11 ceramica din L. 2/ Poterry found in dwelling L. 2; 12 – 16
ceramica L. 3/ Poterry found in dwelling L. 3;
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Pl. X. 1 – 5 Ceramica din L. 5 / Poterry found in dwelling L. 5; 6 – 1 0 ceramica din L. 6/ Poterry found in dwelling L. 6; 11 – ceramica din
L. 8/ Poterry found in dwelling L. 8.
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Pl. XI. 1–2 Locuinţă L. 11/ Dwelling L. 11; 3–7 ceramica din locuinţă L. 12/ Poterry found in dwelling L. 12; 8–13 ceramica din groapa
menajeră nr. 1/ Poterry found in domestic pit No. 2
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Pl. XII. 1 – 5 Groapa menajeră nr. 2/ Domestic pit No. 2; 6 – 10 groapa menajeră nr. 5/ Domestic pit No. 5; 11 – 13 Groapa menajeră nr. 8/
Domestic pit No. 8.
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Pl. XIII. 1 – Complexul C. 5 /L. 1./ Complex C. 5/ L. 1; 2 – Complex C. 6 – L. 2/ Complex C. 6/ L. 2; 3 – Complexul C. 24/L. 3/ Complex
C. 24/ L. 3; 4 – Complexul C. 27/L. 4/ Complex C. 27/ L. 2; 5 – Complexul C. 37/L. 5/ Complex C. 37/ L. 5; 6 – Complexul 44 /L. 6/
Complex C. 44/ L. 6; 7 – Complexul C. 65 /L. 7/ Complex C. 65/ L. 7; 8 – Complexul C 74 L. 8/ Complex C. 74/ L. 8; 9 – Complexul C. 80
/ L. 9/ Complex C. 80/ L. 9.
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Pl. XIV. 1 – Complexul C. 85 / L. 10/ Complex C. 85/ L. 10; 2 – Complexul C. 86 / L. 11/ Complex C. 86/ L. 11; 3 – Complexul C. 99 / L. 12/
Complex C. 99/ L. 12; 4 – Complexul C. 112 / L. 13/ Complex C. 112/ L. 132; 5 – Groapa menajera nr. 1/C. 18/ Domestic pit No.1/C. 185;
6 – Groapa menajeră nr. 2/C. 26/ Domestic pit No.2/C. 26; 7 – Groapa menajeră nr. 3/C. 39/ Domestic pit No.3/C. 39; 8 – Groapa menajeră
nr. 4/C. 58/ Domestic pit No. 4/C. 58; 9 – Groapa menajeră nr. 5/C. 64/ Domestic pit No.5/C. 64; 10 – Groapa menajeră nr. 6/C. 66/ Domestic
pit No.6/C. 66; 11 – Groapa menajera nr. 7/C. 84/ Domestic pit No.7/C. 84; 12 – Groapa menajeră nr. 8/C. 88/ Domestic pit No.8/C. 88.
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PL. XV. 1 – Groapa menajeră nr. 9/C.90/ Domestic pit No.9/C. 90; 2 – Groapa menajeră nr. 10/C.94/ Domestic pit No.10/C.94; 3 – Groapa
menajeră nr. 11/C.98./ Domestic pit No.11/C. 98; 4 – Groapa menajeră nr. 14/C.115/ Domestic pit No.14/C.115; 5 – Groapă împrumut lut
nr. 1/C.67/ Clay loan pit No. 1/C.67; 6 – Groapă împrumut lut nr. 2/C.69/ Clay loan pit No. 2/ C.69; 7 – Groapă împrumut lut nr. 3/C.71/
Clay loan pit No. 3/C.71; 8 – Groapă împrumut lut nr. 4/C.75/ Clay loan pit No. 4/C.75; 9 – Groapă împrumut lut nr. 5 /C.78/ Clay loan
pit No. 5/C.78; 10 – Groapă împrumut lut nr. 6/C.87/ Clay loan pit No. 6/C.87; 11- Groapă împrumut lut nr.7/C.103./ Clay loan pit No.
7/C.103; 12 – Groapă împrumut lut nr. 8 /C.104./ Clay loan pit No. 8/C.104.
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PL. XVI. Fântâna-puţ săpată până la -2 m. / Well excavated up to 2 meters; 2. Nivelul la
care a fost surprins ghizdul fântânii. / The level where the fountain wall was revealed; 3.
Ghizdul fântânii. / The fountain wall; 4. Singurele piese din ghizdul de pe fundul puţului.
/ The only artifacts found on the bottom of the fountain; 5. Mânerul din fier descoperit pe
fundul fântânii. / Iron handle found on the bottom of the fountain.

