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CATALOAGELE TIPOLOGICE ALE DECORURILOR ŞI
FORMELE CERAMICII CULTURII BANATULUI
Octavian-Cristian Rogozea*
* rogozeaoctavian@yahoo.com

Abstract. Recent archaeological research conducted at the Sânandrei tell led to the discovery
of numerous pottery fragments attributed to the Middle Neolithic Age, more precisely to
Banat Culture. After analyzing the pottery found here, we started to draw up typological
catalogues for decorations an vassel form. To the existing catalogues on Middle Neolithic
ceramics in the Southwestern Romania we added new motives, shapes that were identified at
Sânandrei.
Keywords: Banat Culture, Middle Neolithic, pottery, decorations, vessel shapes.

Stațiunea de la Sânandrei, descoperită în urma unor cercetări de teren desfășurate în anul 1987 de către Florin Draşovean și Marius Munteanu1, a reprezentat și
reprezintă unul dintre punctele de real interes în cercetarea istoriei comunităților umane din neolitic și până în epoca prefeudală din arealul Banatului.
Îndelungatele cercetări arheologice întreprinse aici au avut ca rezultat descoperirea unui bogat material ceramic neolitic, care ne-a permis întocmirea unor cataloage tipologice, care să contribuie la înțelegerea manifestărilor tehnologice și chiar
artistice ale purtătorilor Culturii Banatului din această zonă.
Imensa varietate a decorurilor dar şi numărul enorm de fragmente ceramice,
provenite din straturile arheologice atribuite culturii sus amintite, ne-a obligat să adoptam un sistem de codare deschis, care să permită eventuale completări sau reveniri și
din care să rezulte: calitățile lutului, finisarea, amestecul, tehnica de decorare sau arderea2. Această modalitate de abordare a materialului ceramic atribuit unei anumite culturi este destul frecventă în cercetarea arheologică românească.
Cataloage tipologice pentru decor, forme, profile de buze sau funduri de vas au
fost realizate de diverși cercetători pentru culturile: Starčevo-Criş3, Vinča4, Cultura
1

Draşovean, Marţiş, 2014, p. 67.
Lazarovici, 1998, p. 99; Lazarovici, Micle, 2001, p. 182; Maxim, 1999, p. 10.
3
Lazarovici, 1979, fig. 2-3; Idem, 1983, fig. 1; Maxim, Lazarovici, 1995a, fig. 1-9; Idem, 1995,
fig. 51-57; Lazarovici, 1998a, p. 15-19; Lazarovici, Maxim, 1996, fig. 51-57; Maxim, 1999,
fig. 28-39; Tudorie, 2011; Idem, 2013, pg., 64-88.
4
Lazarovici, 1979, fig. 9-10; Idem, 1981, p. 174, 177; Idem, 1993, p. 276, pl. 12; Draşovean,
1996, fig. 3; Niţu, 2008; Suciu, 2009, p. 242-247.
2
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Banatului5, Iclod6, Turdaş7, Foeni8, Cucuteni9, Tiszapolgár10, Coţofeni11, Balta Sărată12 etc.
Cataloagele tipologice, ale formelor și ale motivelor pentru ceramica Culturii
Banatului, au fost realizate în urma identificării particularităților specifice fiecărui
mod de decorare și a combinațiilor rezultate din maniera de asociere a unor tehnici
de decorare distincte: pliseuri și caneluri, incizii și pictură, pliseuri și aplicații plastice, incizii și aplicații plastice etc.
În urma consultării bibliografiei și a preluării unor motive caracteristice pentru Cultura Banatului13, prezente și la Sânandrei, am realizat o divizare a decorurilor
în șase tipuri. În cadrul acestei divizări, am ținut cont și de partea vasului pe care este
aplicat decorul, nu doar de maniera de realizare. Astfel, tipul A cuprinde alveole pe
corpul vasului sau pe buză și incizii, sau alveole pe buză. În clasificarea acestui tip
de decor, bazat pe alveole în general, am utilizat denumirea de alveole pentru toate
ornamentele rotunde adâncite, fără a ține cont de diametrul acestora, considerând că
dimensiunile lor sunt influențate de cumulul următoarelor caracteristici morfologice:
forma vasului, factura și grosimea pereților. Astfel, în cazul unor vase de factură fină,
dar cu același mod de dispunere a ornamentului realizat din adâncituri, am utilizat denumirea de alveole și nu denumirea de împunsături. Tipul B asociază în aceeași categorie
pliseuri, caneluri și/sau incizii, tipul C include incizii fine, tipul D reunește incizii drepte, curbe frânte şi împunsături. Tipul E include butoni, torţi şi torţi-buton. Pentru a
sprijini ipoteza conform căreia butonii și torţile-buton aveau şi un rol funcțional, pe
lângă cel decorativ, pe care îl considerăm secundar, am ales să clasificăm aceste elemente aplicate și după zona de dispunere pe vas, chiar dacă modalitatea de abordare
complică aparent analiza, prin adăugarea unor tipuri suplimentare. Tipul F cuprinde
decorurile, amprentele de materiale textile, posibile amprente ale suportului pe care
a fost modelat vasul și semnele existente pe fundurile vasului. Datorită complexității
subiectului legat de “semnele” de pe fundul vaselor în bibliografia de specialitate, pentru
această categorie, au fost realizate cataloage și implicit baze de date distincte14.
5

Lazarovici, 1979, fig. 14-15, pl. XXIV, A, C, D, E, F, G, H, pl. G şi H; Idem, 1991, fig. 9;
Idem, 1993, pl. 11, pl. 12; Draşovean, 1989, fig. 2; Idem, 1993, fig. 4a; Kalmar, Corbu, 1990,
fig. 6; Kalmar, 1992, fig. 6; Maxim, 1999, fig. 75.
6
Lazarovici, 1986, fig. 1-2.
7
Lazarovici, Maxim, 1996, p. 252-267; Luca, 2001, p. 57-60, pl. I-V; Luca, Pinter, 2001, p. 258.
8
Draşovean, 1997, tab. 3.
9
Lazarovici et alli, p. 107.
10
Diaconescu, 2009, p. 31-68.
11
Kalmar-Maxim, 1993; Petrescu, 1993, p. 23, pl. XV; Gogâltan, Kovács, 2007, fig. 7-12;
Popa, 2012, tab. II-IV.
12
Gumă et alli, p. 196, tab. 4a; p. 197, tab. 4b; p. 198, tab. 4c, p. 199, tab 5.
13
Lazarovici, 1979, pl. XXIV, A, C, D, E, F, G, şi H, Pl. G şi H; Idem, 1991, fig. 9; Idem,
1993, pl. 11; pl. 12; Draşovean, 1989, fig. 2; Idem, 1993, fig. 4a; Idem, 1996, fig. 3; Kalmar,
Corbu, 1990, fig. 6; Kalmar, 1992, fig. 6; Maxim, 1999, fig. 75.
14
Jovanovič, 1981; Lazarovici, 2004; Makkay, 1969; Idem, 1990; Merlini, 2009, passim;
Sîrbu, Pandrea, 2003; Ibidem, 2005.

86

Decorurile certe, realizate din pliseuri și amprentele de material textil nu ridică probleme deosebite în încadrarea lor în această ultimă categorie, în schimb, posibilele amprente al suportului pe care a fost modelat vasul și simbolurile de pe fund
sunt deosebit de greu de încadrat tipologic din cauza funcționalității nedeterminate
cu certitudine și a numărului mic de fragmente cu asemenea caracteristici.
Pe lângă codificarea tipurilor de decor cu litere şi cifre, precum și reprezentarea grafică, am realizat și un dicționar pentru decoruri care cuprinde o descriere detaliată a tipurilor de ornamente și a motivelor pentru a clarifica unele aspecte mai greu
de observat și a evita unele confuzii15.
Am considerat utilă, pentru întocmirea cataloagelor tipologice, care cuprind
formele de vase, divizarea pe baza elementelor morfologice, dar și a posibilei funcționalități a tipurilor de vase, unele preluate din bibliografie16, în opt tipuri distincte notate cu litere mari: A – strachina simplă, B – strachina profilată, C – oala, D –cupa/vasul
cu picior, E – amfora, F – afumătoarea, G – “tava de peşte” şi H – capace zoomorfe.
În cadrul fiecărei categorii principale se pot distinge o serie de subtipuri notate cu un
cod format dintr-o combinație de cifre romane și o literă mică.
Tipul G, așa numita “tavă de pește”, ridică probleme atât din punct de vedere
al funcționalității cât și al denumirii.
În Dicționarul Explicativ al Limbii Române din 1984 cuvântul tavă are două
sensuri: “1. Obiect plat de metal, de material plastic, de lemn având forme și dimensiuni diferite și marginile puțin ridicate, pe care se aduc la masă cele necesare pentru a
servit și 2. Vas de tablă sau fier, smălțuit, cu marginile ridicate, în care se coc la cuptor
anumite mâncăruri și prăjituri”17.
Cuvântul se pare că ar provenii din limba turcă (în turcă -tava, bulgară și sârbă
-tavá, neogreacă -ντβάς, albaneză -tavë)18.
Vasul cunoscut în lucrările de arheologie sub denumirea de “tavă de pește”19
se încadrează în trăsăturile morfologice descrise în definiția cuvântului, având diferite
dimensiuni și forme și mai ales marginile scunde. Funcționalitatea sa este însă incertă
în acest stadiu al cercetărilor.
Prezența unor reziduri carbonizate (posibil grăsimi) pe marginile superioare
ale pereților ar putea indica o folosire a acestor vase la prăjitul alimentelor, dar nu
neapărat al peștelui, chiar dacă unii cercetători presupun utilizarea lui la “fierberea”
15

Pozițiile libere din cadrul catalogului tipologic pentru decoruri nu au fost descrise şi completate pentru că motivele respective nu apar în nivelurile care fac obiectul de studiu al acestei
lucrări, însă apar în repertoriul general al decorurilor de la Sânandrei.
16
Lazarovici, 1975, pl. XII; Idem, 1979, pl. XXIII, A și B, pl. XXIV, B, pl. XXV, A, B, C, D,
E, F; Idem, 1991, fig. 8; Idem, 1993, pl. 13; Bălănescu, Lazarovici, 1977, fig. 1-4; Draşovean,
1989, fig. 2 și 3; Idem, 1996, fig. 2; Kalmar, Corbu, 1990, fig. 5; Kalmar 1992, fig. 5;
Maxim, 1999, fig. 74; Resch, 1996, tab. 2 și 3.
17
DEX, 1984, p. 940.
18
Vinăreanu, 1998, p. 820.
19
Draşovean et alii, 1996, p. 17; Lazarovici, 1971, p. 23, 26 și nota 56; Idem, 1976, p. 116,
118-119; Luca, 1997, p. 59.
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acestui aliment20.
După alți cercetători acest tip de vas ar fi fost folosit la coacerea lipiilor, topirea grăsimilor sau prăjirea ouălor21. O altă ipoteză interesantă ar fi cea preluată de cercetătoarea Maria Florentina Nițu de la John Chapman. Această ipoteză presupune că
acest tip de vas ar fi fost utilizat la coacerea pâinii22.
Caracteristicile morfologice ale acestui tip de vas nu exclud ipoteza ca el să
fi fost folosit la iluminat23. Țevile de scurgere sub formă de phallus ale tăvilor de pește
sau șănțuirile de pe marginea acestora ar putea avea rolul de jgheaburi pentru feștile
sau pentru scurgerea unturii24. Descoperirea acestora în situri arheologice în care peștele ar fi fost dificil de procurat precum și dimensiunile reduse ale unor astfel de recipiente ar putea fi un argument în plus pentru ipoteza utilizării în iluminat25.
Poate cea mai îndrăzneață ipoteză referitoare la funcționalitatea acestor vase
se referă la cea care susține că acestea ar fi miniaturi din lut a unor ambarcațiuni, mai
exact a unor bărci greoaie cu fundul plat26.
Autorul își susține ipoteza cu teoria conform căreia oamenii culturii Turdaș
nu ar fi realizat vase cu o funcționalitate atât de bine determinată cum ar fi gătitul peștelui27 sau în exprimarea exactă a acestuia: “excluderea posibilității ca oamenii culturii Turdaş să fi fost îndeajuns atât de stupizi ca să confecționeze câte un recipient
aparte pentru prăjirea a câte unui țâr de 7-8 cm”28. Totuși, descoperirea în așezarea
neolitică din centrul Clujului a unui fund de vas turdășean, care avea reprezentată pe
exterior o corabie realizată în tehnica lustruirii adânci29, face ca ipoteza cercetătorului
clujean să fie teoretic viabilă pentru unele recipiente din lut de formă asemănătoare
acestor vase, dar nu pentru totalitatea vaselor de acest fel.
Ipoteza lui Nicolae Vlassa este contrazisă de Vladimir Dumitrescu, care întreabă ușor ironic: “oare transportul fluvial să fi atins o asemenea intensitate pe Mureş
încât triburile culturii Turdaş ce locuiau de-a lungul acestui râu să nu se mai mulțumească cu plute şi bărci ușoare, și să aibă în schimb nevoie de șlepuri?”30.
Pentru vasele de acest tip noi am optat să menținem denumirea de “tăvi de pește” chiar dacă această denumire nu reflectă funcționalitatea vasului. Această denumire,
subliniem convențională, este încetățenită în lucrările de specialitate, iar înlocuirea ei
cu termenul de tipsie, care ar avea o justificare funcțională, ar provoca unele confuzii
nedorite.
20

Dumitrescu, 1984, p. 13.
Lazarovici et alli, 2011, p. 234.
22
Chapman, 1981, p. 172-173; Nițu, 2008, p. 31 şi nota 18.
23
Luca, 1998, p. 48, 76.
24
Ibidem.
25
Gogâltan, 1996, p. 17.
26
Vlassa, 1971, p. 31-32; Idem, 1976, p. 170; Schuster, Morintz, 2006, p. 46.
27
Vlassa, 1971, p. 31 și nota 28.
28
Idem, 1977, p. 603.
29
Idem, 1971, p. 31.
30
Dumitrescu, 1972, p. 96.
21
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1. Dicţionar pentru formele de vase (Pl. I)
1.1. A – Strachina simplă
– Strachină simplă, tronconică, scundă, cu pereții drepți;
– Strachină tronconică, mijlocie, gură largă și pereți curbi scunzi;
– Strachină tronconică, mijlocie, gură largă, pereți scunzi;
– Strachină tronconică, gură largă și pereții curbi, mai adâncă;
– Strachină globulară;
– Strachină cu gura îngustă, pereții arcuiți și buza evazată;
– Strachină deschisă cu pereții arcuiți, gura evazată;
– Strachină deschisă cu pereții arcuiți spre exterior, gura evazată și umărul în
partea inferioară;
–
Strachină
deschisă, pereții arcuiți spre exterior, toarte semicirculare;
AVIc
AVIIa – Strachină semisferică sau profilată cu țeavă de scurgere;
AVIIb – Strachină scundă, buza evazată și pereții profilați;
AVIII – Vas patrulater.
1.2. B – Strachina profilată
– Strachină profilată plată, cu umăr ascuțit, buză scurtă;
BI
– Strachină profilată cu buză scurtă și umăr mijlociu, ascuțit;
BIIa
– Strachină profilată deschisă cu buză ușor evazată, umăr de înălțime
BIIb
medie;
– Strachină profilată înaltă cu buză scurtă, umărul înalt și gură înaltă;
BIIc
– Strachină profilată deschisă cu buza evazată și umăr îngust;
BIIIa
– Strachină profilată deschisă cu buză evazată și umăr mai înalt și drept;
BIIIb
– Strachină profilată adâncă cu buză dreaptă și umăr înalt;
BIVa
– Strachină profilată, adâncă cu buză evazată, umăr înalt și ușor arcuit;
BIVb
– Strachină profilată adâncă, cu buză evazată și umăr scurt;
BIVc
– Strachină profilată de înălțime medie, cu buză adâncă și umăr rotunjit;
BVa
– Strachină profilată cu buza mai înaltă, umăr mai rotunjit și ușor reliefat;
BVb
– Strachină profilată adâncă, cu buză scurtă și umăr rotunjit;
BVc
– Strachină profilată adâncă cu umăr rotunjit, gât tronconic și buză evazată;
BVI
BVIIa – Strachină profilată bitronconică cu partea superioară cilindrică sau ușor
profilată;
BVIIb – Strachină profilată bitronconică, cu brâu dispus pe circumferința maximă;
BVIIc – Strachină profilată bitronconică, cu buză invazată;
BVIId – Strachină înaltă, gura evazată;
BVIIIa – Strachină-castron cu umăr profilat și partea superioară scurtă;
BVIIIb – Strachină-castron cu umăr profilat, cu partea superioară înaltă.
1.3. C – Oala
– Oala globulară, fără gât;
CIa
– Oala globulară, cu buză reliefată;
CIb
– Oala cu umăr rotund și gât;
CIc
– Oala profilată cu buză evazată;
CId
– Oala cu umăr înalt rotunjit, și cu buza evazată;
CII
AI
AIIa
AIIb
AIII
AIV
AV
AVIa
AVIb
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CIIIa
CIIIb
CIVa
CIVb
CIVc
DI
DII
DIII
EI
EII
EIII
EIV
EV
F
GI
GII
GIII
GIV
GV
GVI
HI
HII

– Oala scundă cu corp bombat și buză scurtă profilată;
– Oala cu umăr rotund, buză dreaptă reliefată, partea inferioară arcuită;
– Oala bitronconică cu partea superioară arcuită;
– Oala bitronconică cu partea superioară invazată sau dreaptă;
– Oala bitronconică, umăr ascuțit, buză dreaptă profilată.
1.4. D – Cupa
– Cupa cu picior fusiform, înalt cu bază tronconică albiată;
– Cupa cu picior tronconic sau cilindric, înălțime medie, gol în interior;
– Cupa cu picior scund, tronconic și gol.
1.5. E – Amfora
– Amfora cu gât cilindric sau tronconic, corp globular;
– Amfora cu gât cilindric, înalt și corp globular;
– Amfora piriformă;
– Amfora cu gât tronconic înalt, buză evazată, umeri rotunjiți, partea inferioară ascuțită;
– Amfora cu gât cilindric, drept sau evazat, corp globular.
1.6. F – Capacul afumătoare
– Capac-afumătoare tronconic.
1.7. G – “Tava de peşte”
– “Tava de pește” ovală cu toartă pe buză;
– “Tava de pește” ovală cu toartă pe corp;
– “Tava de pește” ovală fără toartă;
– “Tava de pește” circulară cu pereții arcuiți spre exterior;
– “Tava de pește” circulară cu pereții arcuiți spre interior;
– “Tava de pește” patrulateră cu peretele ușor evazat.
1.8. H – Capace prosopomorfe
– Capac zoomorf cilindric cu urechi;
– Capac zoomorf cilindric.

2. Dicţionar pentru catalogul de ornamente (PL. II–IV)
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

2.1. A – decoruri formate din alveole poziţionate pe corpul vasului sau
pe buză şi incizii sau alveole pe buză
– Un șir de alveole dispuse sub buză;
– Brâu cu alveole amplasat sub buză;
– Alveole amplasate sub buză și buză “vălurită” ;
– Un şir de alveole amplasate sub buză și un șir de alveole pe peretele vasului
dispuse perpendicular pe buză;
– Un şir de alveole dispuse sub buză şi un şir de alveole în “V” ;
– Un şir de alveole dispuse orizontal sub buză şi două şiruri paralele între ele
dispuse perpendicular pe buză;
– Un şir de alveole dispuse sub buză și un șir de alveole paralele pe primele,
dispuse sub acestea;
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A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21

– Două șiruri de alveole paralele între ele, perpendiculare pe buză, și un șir
orizontal amplasat la baza primelor două șiruri;
– Un șir de alveole amplasate sub buză și trei șiruri de alveole paralele între ele
şi perpendiculare pe buză, amplasate sub șirul de sub buză;
– Două şiruri de alveole dispuse unul sub celălalt pe circumferința maximă a
vasului;
– Un șir de alveole dispuse pe circumferința maximă a vasului;
– Brâu cu incizii;
– Crestături scurte drepte amplasate în exteriorul buzei;
– Alveole pe partea superioară a buzei;
– Incizii dispuse oblic pe buză;
– Crestături scurte oblice de la dreapta la stânga amplasate în exteriorul buzei;
– Buză “vălurită” ;
– Buză evazată “vălurită” ;
– Împunsături realizate cu unghia dispuse în două șiruri paralele între ele, perpendiculare pe buză.
2.2. Tipul B – 47 de subtipuri
– Incizii scurte oblice și drepte dispus în două registre;
– Caneluri oblice de la stânga la dreapta;
– Pliseuri verticale paralele între ele;
– Două șiruri paralele de pliseuri scurte, oblice de la stânga la dreapta;
– Pliseuri cu lungimi diferite dispuse “în căpriori” cu vârful în sus;
– Pliseuri “în căpriori” cu vârful în sus şi cu un şir de împusături deasupra;
– Pliseu scurt în “V” cu vârful în jos, flancat de ale pliseuri oblice;
– Pliseuri “în căpriori” cu vârful în sus;
– Pliseuri “în căpriori” organizate în grupuri alăturate cu vârful în sus completate de pliseuri “în căpriori” cu vârful în jos;
– Pliseuri în “tablă de şah” ;
– Pliseuri lungi oblice de la dreapta la stânga în combinație cu pliseuri scurte,
perpendiculare pe pliseurile lungi;
– Pliseuri „în căpriori” cu vârful în jos, în combinație cu pliseuri oblice de la
stânga la dreapta dispuse sub vârful “căpriorilor”;
– Trei pliseuri paralele între ele în combinație cu pliseuri oblice de la dreapta la
stânga dispuse sub ultimul dintre pliseurile paralele;
– Pliseu în “V” cu vârful în jos, flancat de pliseuri lungi;
– Caneluri oblice de la stânga la dreapta;
– Caneluri oblice, scurte, înclinate puternic, de la stânga la dreapta;
– Caneluri oblice scurte de la dreapta la stânga;
– Caneluri scurte curbe;
– Pliseuri șerpuite dispuse “în căpriori” cu vârful orientat în sus;
– Caneluri “în căpriori” cu vârful orientat în sus, care au la bază caneluri curbe;
– Caneluri scurte și lungi încadrate la bază și în lateral de caneluri curbe;
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B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
B31
B32
B33
B34
B35
B36
B37
B38
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– Caneluri meandrice încadrate de caneluri circulare;
– Caneluri oblice de la stânga la dreapta, paralele între ele, cu capetele meandrice;
– Caneluri “dantelate” în forma literei “S” ;
– Caneluri paralele în unghi cu vârful în jos;
– Caneluri lungi perpendiculare pe vas asociate cu caneluri circulare duble;
– O canelură formată din unghiuri cu vârful în sus unite între ele;
– Caneluri “acoladă” paralele între ele;
– Caneluri paralele între ele dispuse orizontal pe vas;
– Caneluri scurte paralele între ele;
– Benzi incizate care formează meandre terminate în forma literei “M”, asociate cu toartă-buton lunguiață cu crestături, dispusă vertical pe peretele vasului, între benzi;
– Benzi incizate care formează meandre terminate în forma literei “M”;
– Pliseuri cu un șir de impresiuni rotunde sau ovale la bază;
– Alveole circulare fine, puțin adânci, intercalate cu pliseuri frânte;
– Incizii frânte, umplute cu pastă albă. Spațiul dintre incizii pictat cu roșu;
– Incizii scurte, paralele între ele, dispuse pe muchiile vasului;
– Decor “în flăcări” în combinație cu toartă-buton cu crestături dispusă vertical
pe peretele vasului;
– Incizii drepte și paralele asociate cu incizii în unghi;
– Incizii frânte terminate cu mici alveole și incizii circulare asociate cu o
toartă buton lunguiață dispusă vertical pe peretele vasului;
– Motiv “în flăcări” realizat din incizii paralele care formează benzi, umplute cu
incizii scurte sau împunsături;
– Pliseuri “în căpriori” în combinație cu buton semisferic;
– Motiv “în flăcări” în combinație cu toartă-buton cu crestături dispusă orizontal pe peretele vasului;
–Incizii orizontale și verticale cu buton semisferic.
–Incizii “în flăcări” cu buton cu capete rotunjite, dispus orizontal, cu incizii.
– Incizii frânte care încadrează romburi realizate prin incizare;
– Benzi incizate care formează meandre terminate în forma literei “M” în
combinație cu toartă-buton lunguiață cu crestături, dispusă sub buză;
– Trei incizii drepte paralele între ele și o incizie circulară cu împunsături, pictat
cu roșu;
– Romburi formate din pliseuri încadrate de pliseuri oblice pe laturile acestora;
– Decor “în flăcări” în combinație cu toartă-buton lunguiață orizontală
amplasată sub buză.
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2.3. Tipul C – 6 subtipuri
– Incizii fine verticale, paralele între ele, dispuse pe peretele vasului sub
caneluri scurte oblice;
– Incizii fine oblice, încrucișate, dispuse pe peretele vasului sub caneluri
scurte oblice de la dreapta la stânga;
– Incizii fine oblice, încrucișate, dispuse pe peretele vasului sub incizii fine
orizontale;
– Trei incizii fine orizontale perpendiculare pe trei incizii fine verticale, dispuse pe peretele vasului;
– Incizii orizontale pe diametrul maxim al peretelui vasului;
– Incizii fine verticale dispuse perpendicular pe incizii fine amplasate pe
diametrul maxim al peretelui vasului;
– Incizii fine orizontale dispuse sub buza vasului.
2.4. Tipul D – 53 de subtipuri
– Incizii frânte, paralele între ele, care formează meandre;
– Incizii frânte, organizate în unghiuri paralele cu vârful orientat în jos;
– Incizii frânte, organizate în unghiuri paralele cu vârful orientat spre dreapta;
– O incizie orizontală interconectată cu incizii oblice în ambele direcții;
– Incizii oblice de la stânga la dreapta care radiază dintr-o incizie frântă;
– O incizie în unghi ascuțit cu vârful orientat înspre dreapta suprapus de alte
incizii;
– Incizii semicirculare duble, paralele între ele;
– Incizie orizontală asociată cu incizii frânte și oblice de la dreapta la stânga
și de la stânga la dreapta;
– Incizii drepte paralele între ele dispuse pe partea superioară a vasului asociate cu buton semicircular;
– Incizii oblice de la dreapta la stânga, de la stânga la dreapta şi orizontale;
– Incizii frânte organizate în unghiuri cu vârful în sus și incizii oblice de la
dreapta la stânga și de la stânga la dreapta;
– O incizie curbă și o incizie dreaptă verticală asociate cu incizii scurte paralele pe incizia curbă și incizii oblice pe incizia dreaptă, de la stânga la dreapta;
– Incizii paralele care formează ogive orientate cu vârful în jos;
– Incizii scurte care formează unghiuri orientate spre stânga și o incizie lungă
frântă cu vârfurile orientate în sus;
– Incizii lungi orizontale asociate cu incizii scurte verticale şi incizii frânte
care formează unghiuri cu vârful în jos;
– Incizii frânte organizate în patru registre care formează unghiuri îndreptate
toate cu vârful înspre centru;
– Incizii frânte aglomerate, organizate în patru registre care formează unghiuri
îndreptate toate cu vârful înspre centru;
– Incizii frânte organizate în unghiuri îndreptate cu vârful în jos, dispuse sub
buză, asociate cu incizii frânte organizate cu vârful în sus, ușor oblic, dispuse
pe peretele vasului;
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– Benzi realizate din incizii frânte, paralele, orientate cu vârful în jos, umplute
cu împunsături;
– O incizie oblică de la dreapta la stânga asociată cu împunsături dispuse în
jurul unui buton semisferic;
– Împunsături dispuse în două șiruri paralele și orizontale sub buza vasului
asociate cu o incizie oblică de la dreapta la stânga, dispusă sub acestea;
– Bandă formată din două incizii frânte care formează unghiuri cu vârful în sus,
umplută cu împunsături;
– Benzi formate din incizii drepte, verticale, umplute cu incizii scurte verticale;
– Benzi verticale, scurte, realizate din incizii frânte şi umplute cu împunsături sau incizii scurte;
– Benzi circulare și drepte, umplute cu împunsături, realizate din incizii
paralele;
– Două incizii paralele care încadrează alveole încrustate cu pastă albă;
– Decor “în flăcări” cu inciziile încrustate cu pastă albă. Spațiul dintre incizii
este pictat cu roșu;
– Linii frânte în unghi de 90° și linii drepte verticale care încadrează împunsături;
– Incizii duble verticale care încadrează împunsături;
– Incizii duble verticale care încadrează împunsături;
– Incizii verticale care încadrează împunsături asociate cu crestături scurte,
oblice de la stânga la dreapta dispuse pe buză;
– Incizii frânte care încadrează alveole;
– O incizie curbă situată sub șase incizii scurte oblice de la dreapta la stânga,
grupate câte trei și dispuse pe două șiruri paralele;
– Două incizii în unghi orientat cu vârful în jos și două incizii paralele verticale;
– Două incizii orizontale paralele și incizii frânte organizate în unghiuri cu
vârful înspre stânga asociate cu buză crestată;
– O incizie orizontală și incizii oblice de la stânga la dreapta;
– Incizii drepte și frânte, care formează meandre;
– Două incizii paralele care încadrează grupuri de câte trei incizii scurte dispuse în grupuri de câte trei;
– O incizie în combinație cu cinci linii formate din mici împunsături, suprapuse cu aspectul unei „stele” stilizate;
– Benzi incizate care formează volute dese, cu aspectul unor “flăcări” stilizate;
– Incizii frânte care formează unghiuri cu vârful în jos flancate de incizii;
– Incizii frânte în unghi de 90° în combinație cu buton circular cu centrul concav și perforat;
– O incizie frântă care formează un unghi cu vârful în jos, situată deasupra a
două incizii în formă de “L” încrucișate;
– Triunghiuri realizate din incizii umplute cu incizii scurte oblice de la stânga
la dreapta;
– Incizii scurte organizate într-un posibil pătrat. Nu sunt încadrate de alte incizii;
– Incizii scurte dispuse sub buză și perpendiculare pe aceasta;
– Incizii drepte și frânte asociate cu o toartă-buton lunguiață dispusă orizontal;
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– Trei incizii în zig-zag paralele între ele dispuse vertical;
– Incizii oblice de la stânga spre dreapta care radiază dintr-o incizie curbă;
– Împunsături aflate sub zona cu circumferință maximă a vasului;
– Incizii frânte umplute cu pastă albă, care formează meandre. Spațiul cuprins
între meandre este pictate cu roșu;
– Incizii drepte și frânte;
– Incizii fine în zig-zag care acoperă tot vasul.
2.5. Tipul E – 72 de subtipuri
– Buton lunguieț, dispus perpendicular;
– Buton semisferic, dispus pe peretele vasului;
– Buton lunguieț, cu patru crestături, dispus imediat sub buza vasului;
– Toartă ascuțită cu vârful orientat în sus, dispusă vertical pe peretele vasului;
– Toartă lunguiață cu capetele rotunjite și cu o depresiune centrală dispusă
parale cu buza vasului;
– Buton semisferic aplatizat, cu centrul concav, dispus pe peretele vasului;
– Toartă-buton lunguiață, cu trei alveole circulare, dispusă pe peretele vasului;
– Toartă rotundă înaltă (cu aspect de mâner), dispusă pe zona cu diametrul
maxim;
– Toartă lunguiață înaltă, dispusă sub buză;
– Toartă-buton lunguiață, dispusă orizontal, sub buza vasului;
– Toartă-buton lunguiață, dispusă orizontal pe peretele vasului, în asociere cu
pliseuri;
– Toartă circulară, dispusă orizontal pe buza vasului;
– Buton semisferic ușor aplatizat și perforat, dispus sub buza vasului;
– Toartă-buton lunguiață cu două adâncituri paralele, perpendiculare pe lungimea acesteia, dispusă pe peretele vasului;
– Toată-buton lunguiață cu capetele ascuțite dispusă orizontal pe peretele
vasului;
– Toartă buton lunguiață cu o singură adâncitură perpendiculară pe lungimea
torții, în centru. Dispusă orizontal pe peretele vasului;
– Toartă ascuțită, dispusă perpendicular pe peretele vasului;
– Toartă-buton lunguiață orizontală dispusă chiar pe buza vasului;
– Toartă buton dispusă orizontal la jumătatea distanței dintre buză și zona cu
circumferința maximă a vasului;
– Toartă cu crestături și două perforații verticale dispusă orizontal pe peretele
vasului;
– Doi butoni semisferici alăturați, dispuși pe peretele vasului;
– Toartă-buton lunguiață cu capetele rotunjite dispusă orizontal pe peretele
vasului;
– Buton circular aplicat pe buza vasului;
– Toartă-buton lunguiață cu trei crestături, aplicată pe buza vasului;
– Toartă circulară dispusă vertical pe peretele vasului;
– Toartă buton lunguiață cu capetele pătrate și șase crestături;
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– Toartă pătrată dispusă vertical pe peretele vasului;
– Toartă lunguiață cu capetele rotunjite dispusă pe buză și deasupra acesteia;
– Toartă-buton lunguiață și ridicată ușor peste nivelul buzei;
– Toartă pătrată dispusă vertical sub buza vasului;
– Toartă-buton lunguiață pătrată și umplută cu patru alveole;
– Toartă lunguiață cu trei crestături, dispusă orizontal pe peretele vasului;
– Toartă-buton lunguiață cu cinci crestături dispusă orizontal sub buză;
– Buton lunguieț cu capetele rotunjite și cu trei incizii, ridicat ușor peste buza
vasului;
– Buton lunguieț orizontal cu trei crestături ridicat deasupra buzei;
– Buton circular plat cu o incizie “în cruce” dispus pe peretele vasului;
– Buton conic amplasat pe peretele vasului;
– Buton circular plat şi cu centrul concav dispus sub buza vasului;
– Toartă-buton lunguiață cu capetele rotunjite și cu două alveole în interior,
dispusă orizontal pe peretele vasului;
– Buton circular aplatizat și doi butoni lunguieți semicirculari umpluți cu
alveole, dispuși pe peretele vasului;
– Buton trilobat dispus pe peretele vasului;
– Toartă-buton lunguiață cu capetele rotunjite şi umplută cu mici alveole,
dispusă orizontal pe peretele vasului;
– Două toarte rotunde dispuse orizontal, una sub alta, pe peretele vasului;
– Şase butoni dispuși şi în perechi de câte doi, unii sub alţii;
– Toartă-buton lunguiață cu patru crestături dispusă vertical pe peretele
vasului;
– Toartă în formă de “pișcot” dispusă orizontal pe peretele vasului;
– Toartă-buton lunguiață suprapusă de incizii, dispusă orizontal pe peretele
vasului;
– Toartă-buton cu patru crestături dispusă orizontal pe circumferința maximă
a vasului.
– Toartă rotundă cu trei lobi lunguieți crestați în partea inferioară, dispusă
vertical pe peretele vasului;
– Două torţi lunguiețe dispuse una sub alta orizontal pe peretele vasului;
– Tortiţe mici circulare, orizontale;
– Toartă rotundă dispusă orizontal sub buza vasului;
– Doi butoni circulari aplicați sub buza vasului;
– Toartă circulară cu cinci crestături dispusă vertical pe peretele vasului;
– Buton lunguieț cu două crestături, dispus orizontal;
– Toartă buton îngustă, lungă ieșită mult în exterior;
– Toartă semicirculară, cu partea inferioară ușor nesimetrică, dispusă vertical
pe peretele vasului;
– Toartă cu capul circular, concav, cu profilul asemănător unui “T” ;
– Buton circular cu patru mici incizii dispuse circular, amplasat pe peretele
vasului;
– Buton mic circular;
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– Toartă buton lunguiață cu crestături și o perforație verticală dispusă orizontal pe peretele vasului;
– Toartă buton lunguiață cu mici incizii de jur– împrejur dispusă orizontal pe
peretele vasului;
– Buton semisferic cu mici incizii dispuse circular;
– Toarta lunguiață cu capetele rotunjite dispusă perpendicular chiar pe buza
vasului;
– Buton perforat amplasat sub buză, asociat cu incizii frânte;
– Brâu cu semi-perforații amplasat la jumătatea distanței dintre buză și zona
cu diametru maxim;
– Două toarte lunguiețe perforate cu capete rotunjite, amplasate orizontal una
sub alta;
– Buton lunguieț cu capetele rotunjite cu o singură incizie;
– Brâu cu alveole;
– Trei butoni conici dispuși pe buză;
– Toartă lunguiață cu centrul ușor teșit cu trei perforații;
– Trei butoni lunguieți cu capete circulare, paraleli și cu incizii pe ei, paraleli
între ei, perpendiculari pe buza vasului.
2.6. Tipul F – 20 de subtipuri
– Trei incizii frânte care formează unghiuri orientate cu vârful în jos care se
opun altor trei incizii frânte, ce formează unghiuri orientate cu vârful în sus;
– Incizii care formează unghiuri;
– Incizii scurte, fine, dispuse circular sub zona de contact dintre perete și fund;
– Amprentă de material textil;
– Mici alveole, dispuse circular sub zona de contact dintre perete și fund;
– O incizie frântă cu trei vârfuri orientate în sus;
– Pliseuri;
– Una sau două alveole;
– Trei incizii frânte care formează trei unghiuri distincte. Două unghiuri orientate spre stânga, unul în sus;
– Incizii care formează o “cruce” ;
– Incizii frânte care formează o aglomerare de unghiuri, dintre care unele sunt
intercalate, în special în zona centrală;
– Şase caneluri realizate după ardere, dispuse perpendicular și/sau paralel;
– Un romb cu latura dreaptă superioară deschisă, cu latură lipsă completată
cu o incizie în unghi cu vârful orientat spre stânga, atașată laturii drepte
inferioare;
– Incizii oblice dispuse în patru registre delimitate de două incizii magistrale
în formă de “cruce” ;
– Incizii oblice dispuse în patru registre distincte;
– Caneluri fine și scurte dispuse în două registre delimitate de o canelură magistrală. Canelurile scurte din cele două registre sunt perpendiculare unele pe
celelalte și paralele sau perpendiculare pe canelura magistrală;
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– Incizii foarte fine intercalate care formează carouri mai mult sau mai puțin
egale;
– Trei incizii paralele între ele încadrate de o incizie în forma literei “L”
amplasată în partea stângă;
– O incizie semicirculară la care este alipită, pe exterior, o incizie scurtă
dreaptă, care pornește aproximativ din centrul semicercului;
– Incizii frânte care formează unghiuri și meandre;
– Incizii drepte alipite și incizii frânte dispuse lângă acestea;
– O incizie frântă care formează un romb cu o latură deschisă și o incizie frântă
care are forma literei “Z”.

98

Pl. I. Catalogul tipologic al formelor de vas.
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Pl. II. Catalogul tipologic al ornamentelor.
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Pl. III. Catalogul tipologic al ornamentelor.
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Pl. IV. Catalogul tipologic al ornamentelor.

102

BIBLIOGRAFIE
Bălănescu,
Lazarovici,
1977
Chapman,
1981
DEX, 1984
Dumitrescu,
1984
Dumitrescu,
1972
Diaconescu,
2009
Draşovean,
1989
Draşovean,
1993
Draşovean,
1996
Draşovean,
1997
Draşovean et
alii, 1996
Draşovean,
Marţiş, 2014

Gogâltan, 1996

Bălănescu, Dana; Lazarovici, Gheorghe, Consideraţii privind
tipologia şi evoluţia vaselor capac din cultura Vinča (descoperiri din Clisura Dunării), În: Banatica, V, 1977, p. 17-25.
Chapman, John, The Vinča Culture of South-East Europe.
Studies in Chronology, Economy and Society, BAR International Series, 117 (i), 1981, 512 pg., ISBN 0860541398.
*** Dicţionarul explicativ al limbii române, Academia Republicii Socialiste România, Institutul de Lingvistică, București, 1984,
1049 pg.
Dumitrescu, Hortensia, Cercetările arheologice de la TaualaşDeva (partea I), În: Acta Musei Napocensis, XXI, 1984, p. 3-44.
Dumitrescu, Vladimir, Turdaş - Mesopotamia. Însemnări pe marginea unui articol, În: Studii şi Comunicări de Istorie Veche, 1,
23, 1972, p. 93-109.
Diaconescu, Dragoş, Cultura Tiszapolgár în România, Sibiu,
2009, 421 pg., ISBN 978-973-117-244-6.
Draşovean, Florin, Observații pe baza unor materiale inedite
privind raporturile dintre culturile Starčevo-Criş, Vinča şi
Lumea Liniară în Nordul Banatului, În: Apulum, XXVI, 1989,
p. 9-48.
Draşovean, Florin, Așezarea neolitică de la Satchinez (județul
Timiş), În: Analele Banatului (Serie Nouă), Arheologie-Istorie,
II, Timişoara, 1993, p. 25-48.
Draşovean, Florin, Cultura Vinča târzie (faza C) în Banat,
Timişoara, 1996, 225 pg., ISBN 973-578-150-6.
Draşovean, Florin, Die Petreşti Kultur im Banat, În: Praehistorische Zeitschrift, 72, 1, 1997, p. 54-80.
Draşovean, Florin; Muntean, Marius; Ţeicu Dumitru, Hodoni.
Locuirile neolitice şi necropola medievală timpurie, Reşiţa,
1996, 139 pg., ISBN 9739775713.
Draşovean, Florin; Marţiş, Florentina, A Clay Tablet Discovered
in the Late Neolithic Settlement from Sânandrei (Timiş County,
South-West of Romania), În: Marler, Joan (ed), Fifty Years of
Tărtăria Excavations. Papers presented at the international
symposium “50 Years of Tărtăria Excavations” CoroniniPescari, Romania 1-5 September, 2011. Fest-schrift in Honor
of Gheorghe Lazarovici on the Occasion of His 73rd Birthday,
Institute of Archaeomythology, Sebastopol, Ed. Lidana, Suceava, 2014, 142 pg., ISBN 978-0-9815249-4-8; p. 67-72.
Gogâltan, Florin, Iluminatul în preistorie. O posibilă abordare,
În: Mitu, Sorin; Gogâltan, Florin (eds), Viaţă privată, menta-

103

Gogâltan,
Kovács, 2007

Gumă et alli,
2000
Jovanovič,
1981
Kalmar, 1992
Kalmar,
Corbu, 1990

Lazarovici,
1971
Lazarovici,
1975
Lazarovici,
1979
Lazarovici
1981
Lazarovici
1983
Lazarovici,
1986
Lazarovici,
1991

lităţi colective şi imaginar social în Transilvania, Muzeul Țării
Crișurilor, Asociaţia Istoricilor din Transilvania şi Banat, Studii
de Istorie a Transilvaniei, 2, Seria istorie, 11, Oradea-Cluj,
1995-1996, 323 pg., ISBN 9739628052; p. 13-23.
Gogâltan, Florin; Kovács, Zsolt Molnár, Locuirea Coţofeni, În:
Mustaţă, Silvia; Gogâltan, Florin; Cociş, Sorin; Ursuţiu, Adrian
(eds), Cercetări arheologice preventive la Floreşti-Polus
Center, jud. Cluj (2007), Institutul de Arheologie și Istoria
Artei, Cluj-Napoca, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2009, 552 pg.,
ISBN 978-606-543-001-3; p. 27-202.
Gumă, Marian; Lazarovici, Gheorghe; Petrescu, Sorin; Săcărin,
Caius; Bădescu, Claudia; Lazarovici, Alice, Despre grupul
cultural Balta Sărată. Note analitcice, În: Tibiscum, X, 2000, p.
193-213.
Jovanovič, Šarlota, Urezane oznake na keramici vinčanske grupe u zbirici narodnog muzeja u Vršcu, În: Rad Vojvodjanskih
Muzeja, 27, 1981, p. 129-148.
Kalmar, Zoia, Les resultats de l'analyse automatiques des materiaux neolithiques des cultures Vinča et Banat, În: Balcanica
(Hommage a Nicola Tasić), 23, 1992, Beograd, p. 167-170.
Kalmar, Zoia; Corbu, Alexandru, Data processing of archaeological material from the Vinča and Banat Culture, În:
Frangopol, Petre T.; Morariu, V. V. (eds), Archeaometry in
Romania. 2nd Romanian conference on the application of
physics methods in archaeology, Cluj-Napoca, 1989, Vol. 2,
Institute of Atomic Physics Press, Bucharest, 1990, 189 pg.; p.
93-109.
Lazarovici, Gheorghe, Unele probleme ale neoliticului din
Banat, În: Banatica, I, 1971, p. 17-31.
Lazarovici, Gheorghe, Unele probleme ale ceramicii
neoliticului din Banat, În: Banatica, III, 1975, p. 7-24.
Gheorghe, Lazarovici, Neoliticul Banatului, Ed. Bibliotheca
Musei Napocensis, Cluj-Napoca, 1979, 273 pg.
Lazarovici, Gheorghe, Die Periodisierung der Vinča-Kultur in
Rumänien, În: Praehistorische Zeitschrift, 56, 1981, p. 169-196.
Lazarovici, Gheorghe, Neoliticul timpuriu din zona Porţilor de
Fier (Clisură), În: Banatica, VII, 1983, p. 59-34.
Lazarovici, Gheorghe, Neoliticul târziu în nord-vestul României
(Sălajul, Clujul, Bihorul, Sătmarul), În: Acta Musei Porolissensis, X, 1986, p. 15-46.
Lazarovici, Gheorghe, Cultura Banatului, În: Lazarovici,
Gheorghe; Draşovean, Florin (eds), Cultura Vinča în România
(Ori-gine, evoluţie, legături, sinteze), Comisia Muzeelor şi
Colecţi-ilor, Muzeul de Istorie al Judeţului Caraş-Severin - Reşiţa,

104

Lazarovici,
1993

Lazarovici,
1998
Lazarovici,
1998a

Lazarovici,
2004
Lazarovici,
Maxim, 1995
Lazarovici,
Maxim, 1995a
Lazarovici,
Maxim, 1996

Lazarovici,
Micle, 2001
Lazarovici et
alli, 2011

Muzeul Banatului - Timişoara, Muzeul de Istorie al Transilvanei
- Cluj. [Volum editat cu ocazia Simpozionului International
"Cultura Vinča - Rolul şi Legăturile Sale"; Reşiţa – Timişoara,
12 - 17 Mai 1991], Timişoara, 1991, 248 pg.; p. 32-40.
Gheorghe, Lazarovici, Les Carpates Meridionales et la
Trasylvanie, În: Kozlowski, Janusz (ed), Atlas du Neolitique
Europeean, Etudes et recherches archéologiques de l'Université
de Liège, 45, Université de Liège, Vol. 1: L'Europe orientale,
Liège, 1993, 547 pg.; p. 244-284.
Lazarovici, Gheorghe, Metode şi tehnici moderne de cercetare
în arheologie, Ministerul Culturii, Bucureşti, 1998, 210 pg.,
Lazarovici, Gheorghe, About the Neolithisation Process of the
Second Migration of the Early Neolithic, În: The Late Neolithic
of the Middele Danube Region: International Symposium on
the Problems of the Transition from Middle to Late Neolithic
in the Middle Danube, June 1997, Timișoara, Romania,
Museum Banaticum Temesiense, Biblioteca Historica et Archaeologica Banatica, XIV, Ed. Eurobit, Timişoara, 1998, 212 pg.,
ISBN 9739336213; p. 7-38.
Lazarovici, Gheorghe, Simboluri sacre pe obiectele de cult.
Semnificaţii, În: Rogozea, Petru; Cedică, Valentin (eds), Festschrift fur Florin Medeleţ: zum 60. Geburstag, Ed. Mirton,
Timișoara, 2004, 367 pg., ISBN 973661364X; p. 17-60.
Lazarovici, Gheorghe; Maxim, Zoia [et alii], Gura Baciului,
Monografie Arheologică, Bibliotheca Musei Napocensis, XI,
Ministerul Culturii, Muzeul Naţional de Istorie al Transilvaniei,
Cluj Napoca, 1995, 436 pg., ISBN 973-0-0-0-101-4.
Lazarovici, Gheorghe; Maxim, Zoia, Base des donnes internationale pour la coulture Starčevo-Criş, În: Acta Musei Napocenis, XXXII, 1, 1995, p. 67-82.
Lazarovici, Gheorghe; Maxim, Zoia, Marton Roska’s Excavation from Turdaş and Their Results, În; Draşovean, Florin;
Biagi, Paolo (eds), The Vinča Culture, Its Role and Cultural
Connections: International Symposium on the Vinca Culture,
Its Role and Cultural Connections, Timișoara, Romania,
October 1995, Museum Banaticum Temesiense, Biblioteca
Historica et Archaeologica Banatica, 2, Ed. Mirton, Timişoara,
1996, 350 pg., ISBN 9735781069; p. 223-267.
Lazarovici, Gheorghe; Micle, Dorel, Introducere în arheologia
informatizată, Universitatea de Vest, Biblioteca Historica et
Archaeologica Universitatis Timisiensis, III, Timişoara, 2001,
234 pg., ISBN 14537419.
Lazarovici, Gheorghe; Draşovean, Florin; Maxim, Zoia, Parţa.
Monografie arheologică, Vol. 1.1, 341 pg.; Vol. 1.2, 115 pl.,

105

Luca, 1997

Luca, 1998
Luca, 2001

Luca, Pinter,
2001
Makkay, 1969
Makkay, 1990
KalmarMaxim, 1993
Maxim 1999

Merlini, 2009
Nițu, 2008
Petrescu, 1993
Popa, 2012

Resch, 1991
Resch, 1996

137 fig., Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica, 13,
Ed. Waldpress, Timişoara, 2001, ISBN 97385302-6-1.
Luca, Sabin Adrian, Aşezările neolitice pe valea Mureşului (I).
Habitatul turdăşean de la Orăştie-Dealul Pemilor (punctul X2),
Bibliotheca Musei Apulensis, IV, Alba Iulia, 1997, 184 pg.,
ISBN 973-0-00546-X.
Luca, Sabin Adrian, Liubcova-Orniţa, Ed. Macarie, Târgovişte,
1998, 226 pg., ISBN 973935101X.
Luca, Sabin Adrian, Aşezari neolitice pe Valea Mureşului (II).
Noi cercetări arheologice la Turdaş -Luncă. I. Campaniile anilor 1992-1995, Bibliotheca Musei Apulensis, XVII, Ed. Economică, Bucureşti, 2001, 272 pg., ISBN 973-590-514-0.
Luca, Sabin Adrian; Pinter, Zeno-Karl, Der Böhmerberg bei
Boroos / Orăştie. Eine Archäologische Monographie, Ed. Universităţii “Lucian Blaga”, Sibiu, 2001, 258 pg., ISBN 973-651369-6.
Makkay, János, The Late Neolithic Signs Tordos Group of Signs,
În: Alba Regia, X, 1969, p. 9-49.
Makkay, János, A tartariai leletek, Akadémiai Kiadó, Budapest,
1990, 185 pg., ISBN 9630553961,
Kalmar-Maxim, Zoia, Prelucrarea datelor arheologice de la
Piatra Ilişovii cu ajutorul calculatorului, În: Ziridava, XVIII,
1993, p. 11-20.
Maxim, Zoia, Neo-eneoliticul din Transilvania: date arheologice și matematico-statistice, Bibliotheca Mvsei Napocensis,
XIX, Ministerul Culturii, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1999, 312 pg., ISBN 973-0-00866-3.
Merlini, Marco, An Inquiri into the Danube Script, Ed. Altip,
Alba Iulia, Sibiu, 2009, 758 pg., ISBN 9731172114.
Nițu, Maria Florentina, Cataloage Tipologice privind cultura
Vinča, faza timpurie, În: Corviniana, XII, 2008, p. 29-54.
Petrescu, Sorin Mariu, Cercetări de arheologie speologică în
Valea Cernei (II), În: Tibiscum, 1993, p. 5-25.
Popa, Ioan Cristian, Contribuţii la preistoria Văii Sebeşului (I).
Locuirile Coţofeni din zona deluroasă, Bibliotheca Mvsei
Sabesiensis, III, Ed. Altip, Alba-Iulia, 2012, 469 pg., ISBN 978973-117-421-1.
Resch Friederich, Typologische Studie kultischer Geschichtsdeckel aus der jungsteinzeitlicht Siedlung von Parţa I, În: Banatica, XI, 1991, p. 185-192.
Resch, Friederich E., Typologische Studie kultischer Gesichtdeckel aus der jungsteinlichen Siedlung von Parţa, În: Acta
Musei Napocensis, XXXIII, 1, 1996, p. 11-18.

106

Sîrbu, Pandrea,
2003
Sîrbu, Pandrea,
2005
Schuster,
Morintz, 2006
Suciu, 2009
Tudorie, 2011
Tudorie, 2013
Vinăreanu,
1998
Vlassa, 1971
Vlassa, 1976
Vlassa, 1977

Sîrbu, Valeriu; Pandrea, Stănică, Vasele cu semene pe fund din
neoliticul dezvoltat în spaţiul Carpato-Balcanic, În: Banatica,
XVI, 1, 2003, p. 103-134.
Sîrbu, Valeriu; Pandrea, Stănică, Neolithic Objects Bearing Incised
Signs on the Bottom found in the Carpatho-Balkan Area - Analysis an Posible Significance, În: Sudii de Preistorie, 2, 2005, p.
93-114.
Schuster, Cristian; Morintz, Alexandru S., Ambarcaţiuni şi
navigaţie în preistorie: cu specială privire la Dunărea de Jos
şi Marea Neagră, Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2006, 194 pg.,
ISBN 978-973-7925-91-6.
Suciu, Cosmin Ioan, Cultura Vinča în Transilvania, Bibliotheca Brvkenthal, XLIV, Ed. Altip, Alba Iulia, 2009, 304 pg.,
ISBN 978-117-250-7.
Tudorie, Anamaria, Typologic Catalogues and Dictionaries for
Starčevo-Criş Pottery, În: Acta Terrae Septemcastrensis (ISSN
1583-1817), X, 2011, p. 7-16.
Tudorie, Anamaria, Aspecte tehnologice ale ceramicii Starčevo-Criş din Transilvania, Bibliotheca Brvkenthal, LXVI, Sibiu,
2013, 310 pg., ISBN 978-606-93508-0-5.
Vinereanu, Mihai, Dicționarul etimologic al limbii române: pe
baza cercetărilor de indo-europenistică, Ed. Alcor Edimpex,
Bucureşti, 1998, 935 pg., ISBN 978-973-8160-31-6.
Vlassa, Nicolae, Contribuții la problema racordării cronologiei
relative a neoliticului Transilvaniei la cronologia absolută a
Orientului Apropiat (I), În: Apulum, IX, 1971, p. 21-64.
Vlassa, Nicolae, Neoliticul Transilvaniei: studii, articole şi
note, Bibliotheca Musei Napocensis, III, Cluj-Napoca, 1976,
264 pg.
Vlassa, Nicolae, Piese turdăşene de influență orientală, În:
Apulum, XV, 1977, p. 603-613.

107

