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SEMNE/MĂRCI DE OLAR PREZENTE PE CERAMICA 
MEDIEVALĂ TIMPURIE DIN DEPRESIUNEA SILVANIEI (II) 

 
 

Dan Băcueț-Crișan* 
 
 
* Muzeul Județean de Istorie și Artă – Zalău; bacuetz@yahoo.com 
 
 
Abstract. Potter signs/stamps present on early mediaeval ceramics from Sylvanian Basin (II). 
This approach aims to complete the list of discoveries of its kind in the area of northwest 
Romania with another batch of discoveries coming from Sylvanian Basin. The ceramics frag-
ments comes from three archaeological settlements: Porț-La baraj, Aghireş-Sub pășune and 
Zalău-Str. Unirii, nr. 13 / Piața Agroalimentară Centrală. In this case we identified 13 type 
of potter signs/stamps. As regards the chronology of the potter sign/stamps presented on this 
occasion, it covers a long chronological stage which starts in 8th century and ends in 13/14th 
centuries. 
 
Keywords: ceramics, early mediaeval, Sylvanian Basin, potter signs/stamps. 
 
 

1. Introducere. Motivație. Cadru geografic 
Problematica semnelor/mărcilor de olar prezente pe ceramica medievală tim-

purie a mai fost abordată de noi în anul 2004, moment în care am analizat unele des-
coperiri de pe teritoriul actual al județului Sălaj1. Prezentul demers are rolul de a com-
pleta lista descoperirilor de acest fel din spațiul nord-vestic al României cu un alt lot 
de descoperiri care provin din Depresiunea Silvaniei (Pl. 1/A). Spaţiul geografic de 
care ne ocupăm poartă denumirea de Depresiunea Silvaniei sau Depresiunea Centrală 
a Silvaniei. Aceasta mai apare în literatura de specialitate ca Depresiunea Colinară 
Sălăjeană2.  

2. Date despre obiectivele arheologice din care provin descoperirile 
Lotul de ceramică (2 vase întregibile și fragmente din funduri de vase) pe care 

sunt prezente aceste semne/mărci de olar provine din trei situri arheologice (așezări; 
(Pl. 1/B): Porț-La baraj, Aghireș-Sub pășune și Zalău-Str. Unirii, nr. 13/Piața Agro-
alimentară Centrală (vezi Tab. 1). 

2.a. Porţ-La baraj. Așezarea a fost descoperită în anul 2006 în urma unor cer-
cetări de suprafaţă3. În anul 2007 au fost derulate săpături arheologice preventive în 
urma cărora au fost dezvelite şi cercetate 35 de complexe arheologice reprezentând 

                                                      
1 Băcueț-Crișan, Ciorba, 2004, p. 355-366. 
2 Morariu, Sorocovschi, 1972, p. 27; Mac, Idu, 1992, p. 39.  
3 Matei, Băcueţ-Crişan, 2008, p. 239. 
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locuinţe, construcţii anexe, gropi şi o instalaţie de foc amenajată în aer liber4. Așeza-
rea a fost datată în sec. 85. 

2.b. Aghireș-Sub pășune. În perioada 2008–'09 aici au fost efectuate săpături 
arheologice preventive soldate cu identificarea şi cercetarea a 129 complexe arheolo-
gice aparținând mai multor perioade istorice: epoca bronzului, La Tène, epoca mig-
rațiilor, evul mediu timpuriu (sec. 8–9, sec. 10–11, sec. 13–14)6.  

2.c. Zalău-Str. Unirii, nr. 13/Piața Agroalimentară Centrală. Primele săpă-
turi arheologice în acest sit s-au efectuat în anul 2008 și au avut un caracter preventiv 
determinat de construirea unei clădiri pentru birouri7. În anul 2011 au fost efectuate 
alte cercetări arheologice preventive mult mai extinse ca suprafaţă, datorită dimensi-
unilor Complexului Agroalimentar Central care urma să se construiască8, fiind iden-
tificate şi cercetate 170 complexe arheologice databile în mai multe etape istorice, 
inclusiv din evul mediu timpuriu - sec. 11–13 (59 complexe arheologice)9.  

SIT ARHEOLOGIC CRONOLOGIE 
NR. DE FRAGMENTE 

CERAMICE CU 
SEMNE/MĂRCI DE OLAR 

Porț-La baraj Sec. 8 1 

Aghireș-Sub pășune 
Locuire din sec. 8–9 

Locuire din sec. 10–11 
Locuire din sec. 13–14 

45 

Zalău-Str. Unirii, nr. 13/ 
Piața Agroalimentară 

Centrală 

Sec. 11–13 
Sec. 14 

2 
1 

Tab. 1. Numărul de fragmente ceramice cu semne/mărci de olar/sit. 

3. Date despre complexele arheologice din care provin descoperirile 
În așezarea de la Porț-La baraj a fost descoperit un singur fund de vas cu 

semn/marcă de olar (Pl. 2/2), acesta provine din locuința C. 3/200710. Fundurile de 
vase cu semne/mărci de olar descoperite la Zalău-Str. Unirii, nr. 13/Piața Agroali-
mentară Centrală (Pl. 2/1, 7, 8) provin din complexele arheologice C. 1/200811 și C. 
149/201112. Cele mai multe semne/mărci de olar provin din așezarea de la Aghireș-
Sub pășune (Pl. 3–6, 9) și au fost descoperite în complexele C. 1, C. 30, C. 33, C. 35, 
C. 39, C. 48, C. 50, C. 60, C. 64, C. 75, C. 76, C. 83, C. 93/200813 (vezi Tab. 2, 3, 4).  

 
                                                      
4 Matei, Băcueţ-Crişan, 2011, p. 12. 
5 Matei, Băcueț-Crișan, 2011, p. 63. 
6 Băcueţ-Crişan et alii, 2009, p. 25.  
7 Băcueț-Crișan, Pripon, 2009, p. 360-361. 
8 Băcueț-Crișan, Pripon, 2011, p. 1. 
9 Băcueț-Crișan, Pripon, 2011, p. 10. 
10 Matei, Băcueț-Crișan, 2011, p. 49. 
11 Băcueț-Crișan, Pripon, 2009, p. 360-361. 
12 Băcueț-Crișan, 2015, p. 71-72. 
13 Băcueţ-Crişan et alii, 2009, p. 25.  
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SIT ARHEOLOGIC 
COMPLEX 

ARHEOLOGIC 

NR. DE FRAG-
MENTE CERAMICE 
CU SEMNE/MĂRCI 

DE OLAR 

CRONOLOGIE 

Porț-La baraj Locuința C. 3/2007 1 Sec. 8 

Aghireș-Sub pășune 
Groapă menajeră  
C. 1/2008 

1 Sec. 8–9 

Aghireș-Sub pășune Locuința C. 30/2008 13 Sec. 13–14 

Aghireș-Sub pășune 
Anexa gospodărească 
C. 33/2008 

3 Sec. 13–14 

Aghireș-Sub pășune 
Anexa gospodărească 
C. 35/2008 

2 Sec. 10–11 

Aghireș-Sub pășune 
Anexa gospodărească 
C. 39/2008 

4 Sec. 8–9 

Aghireș-Sub pășune 
Cuptor amenajat în 
aer liber C. 48/2008 

5 Sec. 10–11 

Aghireș-Sub pășune 
Anexa gospodărească 
(?) C. 50/2008 

1 Sec. 13–14 

Aghireș-Sub pășune 
Groapa menajeră  
C. 60/2008 

2 Sec. 13–14 

Aghireș-Sub pășune 
Groapa menajeră (?) 
C. 64/2008 

1 Sec. 13–14 

Aghireș-Sub pășune 
Anexa gospodărească 
(?) C. 75/2008 

2 Sec. 13–14 

Aghireș-Sub pășune 
Groapa menajeră  
C. 76/2008 

7 Sec. 10–11 

Aghireș-Sub pășune 
Cuptor meșteșugăresc 
(prelucrare metal) 
C. 83/2008 

1 Sec. 10–11 

Aghireș-Sub pășune 
Groapa menajeră  
C. 93/2008 

2 Sec. 13–14 

Aghireș-Sub pășune Din strat 1 Sec. 13–14 
Zalău-Str. Unirii, nr. 
13/Piața Agroalimen-
tară Centrală 

Cuptor menajer 
C. 1/2008 

1 Sec. 14 

Zalău-Str. Unirii, nr. 
13/Piața Agroalimen-
tară Centrală 

Anexa gospodărească 
C. 149/2011 

2 Sec. 11–13 

Tab. 2. Distribuția cantitativă a semnelor/mărcilor de olar 
în complexele arheologice. 

4. Caracteristicile formale ale semnelor/mărcilor de olar 
4.1. Porț-La baraj. Din acest sit provine un singur fragment ceramic. Semnul/ 

marca de olar este una extrem de simplă, o linie dreaptă scurtă, ușor îngroșată la mijloc.  
4.2. Aghireș-Sub pășune. În cadrul lotului ceramic analizat cu această ocazie, 

cele mai multe fragmente ceramice cu semne/mărci de olar provin din acest sit. Cele  
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SIT ARHEOLOGIC 
NR. COMPLEXE 
ARHEOLOGICE 

CRONOLOGIE 

Porț-La baraj 1 1 din sec. 8 

Aghireș-Sub pășune 13 

1 din sec. 8–9 
5 din sec. 10–11 
7 din sec. 13–14 

+ un fragment ceramic 
din strat (sec. 13–14) 

Zalău-Str. Unirii, nr. 13/ 
Piața Agroalimentară 
Centrală 

3 
2 din sec. 11–13 

1 din sec. 14 

Tab. 3. Cronologia etapelor de locuire în care au fost  
identificate fragmente ceramice cu semne/mărci de olar. 

SIT ARHEO-
LOGIC 

NR. 
LOCU 
-INȚE 

NR. 
ANEXE 

GOSPODĂ 
-REȘTI 

NR. GROPI 
MENAJERE 

NR. 
CUPTOARE 
MENAJERE 

NR. CUPTOARE 
MEȘTEȘUGĂREȘTI 

Porț-La baraj 1 – – – – 
Aghireș-Sub 
pășune 1 5 5 1 1 

Zalău-Str. 
Unirii, nr. 
13/Piața 
Agroalimentară 
Centrală 

 1  1  

Tab. 4. Distribuția semnelor/mărcilor de olar pe tipuri de complexe arheologice. 

45 de fragmente ceramice au fost descoperite în complexe arheologice databile în trei 
etape cronologice: sec. 8–9, sec. 10–11 și sec. 13–14. 

Din păcate, ceramica descoperită este extrem de fragmentară astfel că doar în 
5 cazuri dispunem de semnul/marca păstrată în întregime. Chiar dacă sunt fragmen-
tare, de pe unele fragmente ceramice mai pot fi identificate și reconstituite grafic sem-
nele/mărcile de olar. Din păcate există însă și fragmente ceramice cu foarte mici por-
țiuni din semnul/marca de olar fapt ce împiedică identificarea și reconstituirea aces-
teia. De remarcat este și faptul că pe cele 45 de fragmente ceramice sunt prezente vari-
ate semne/mărci de olar.  

4.2.1. Semne/mărci de olar aparținând locuirii din sec. 8–9 
Din acest orizont de locuire provin 4 fragmente ceramice cu semne/mărci de 

olar, toate descoperite în anexa gospodărească C. 39/2008. Un singur semn/marcă de 
olar poate fi reconstituit, este vorba despre o cruce înscrisă într-un cerc dispus cen-
tral (“roată cu patru spițe”). 

4.2.2. Semne/mărci de olar aparținând locuirii din sec. 10–11 
Acestui orizont de locuire îi corespund 16 fragmente ceramice descoperite în 

gropile menajere C. 1/2008 și C. 76/2008, anexa gospodărească C. 35/2008, cuptorul  
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menajer C. 48/2008 și în cuptorul meșteșugăresc C. 83/2008. Au putut fi reconstitui-
te următoarele semne/mărci de olar: 
■  Un cerc dispus central în care este înscris un pătrat. Pătratul este împărțit în patru 
pătrate mai mici de o cruce cu brațele egale trasate perpendicular pe laturile pătratu-
lui. Din fiecare colț al acestor pătrățele pornesc linii drepte care ating cercul formând 
în final o rețea densă de linii, ca o țesătură. 
■  Un cerc mic dispus central în care se află înscrisă o cruce cu brațele egale (“roată cu 
patru spițe”). 
■  O cruce mică cu brațele egale dispusă central. 
■  O cruce în formă de “zvastică” dispusă central. 
■  Un cerc mare care are în interior două “săgeți” egale, dispuse în cruce. Între cele două 
brațe ale crucii care redau “penele săgeților” se află un mic romb. 
■  Mai există și alte fragmente ceramice cu semne/mărci de olar dar datorită dimensiu-
nilor ele nu pot fi recontituite. 

4.2.3. Semne/mărci de olar aparținând locuirii din sec. 13–14 
Fragmentele cu semne/mărci de olar databile în acest orizont de locuire sunt 

în număr de 24 bucăți și au fost descoperite în locuința C. 30/2008, în anexele gospo-
dărești C. 33/2008, C. 50/2008, C. 75/2008 și în gropile menajere C. 60/2008, C. 64/ 
2008, C. 93/2008. Pe baza fragmentelor ceramice păstrate au putut fi reconstituite urmă-
toarele semne/mărci de olar:  
■  Două cercuri concentrice, unul mare dispus pe marginea fundului vasului, altul mai 
mic dispus central. În cercul mic se află înscrisă o cruce cu brațele egale. 
■  Un cerc mic dispus central în care se află înscrisă o cruce cu brațele egale (“roată cu 
patru spițe”). 
■  Un cerc mic dispus central. În cerc se află înscrisă o cruce cu brațele egale, fiecare 
braț fiind dublat de linii care formează unghiuri dispuse cu vârful spre centrul crucii. 
■  Trei cercuri concentrice. 
■  Un cerc dispus central. În cerc se află înscrisă o cruce cu brațele egale, peste această 
cruce fiind trasat un pătrat mai mic decât crucea. De la cerc și până aproape de laturile 
pătratului pornesc raze mai lungi și mai scurte. 
■  O cruce cu brațele egale. Fiecare braț se termină întrun triunghi isoscel orientat cu 
vârful spre centrul crucii.  
■  Un pătrat mic împărțit în patru de o cruce cu brațele egale trasate perpendicular pe 
laturile acestuia. 
■  Au mai fost descoperite și alte fragmente ceramice cu semne/mărci de olar dar dato-
rită dimensiunilor ele nu pot fi recontituite. 

4.3. Zalău-Str. Unirii, nr. 13/Piața Agroalimentară Centrală. 
4.3.1. Semne/mărci de olar aparținând locuirii din sec. 11–13 
Din acest orizont de locuire provin două semne/mărci de olar, ambele desco-

perite în anexa gospodărească C. 149/2011. 
■  O linie scurtă. 
■  Un pătrat cu diagonalele trasate. 
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Fig. 1. Tipuri de semne/mărci de olar. 
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4.3.2. Semne/mărci de olar aparținând locuirii din sec. 14 
Acestui orizont îi aparține o singură descoperire, un fund de vas din cuptorul 

menajer C. 1/2008. 
■  Trei cercuri concentrice. Cel mai mic este unit cu cel din mijloc prin mai multe “spi-
țe/raze”. În centrul cercului mic se află un punct. 

5. Propunere de clasificare tipologică 
Pe baza fragmentelor ceramice care au semne/mărci de olar păstrate în așa 

măsură încât acestea au putut fi reconstituite, în cadrul acestui lot ceramic am identi-
ficat 13 tipuri, unul dintre acestea având și subtipuri.  
Tipul I. O linie scurtă simplă. Tip prezent în așezările de la Porț-La baraj și Zalău- Str. 
Unirii, nr. 13/Piața Agroalimentară Centrală. 
Tipul II. O cruce cu brațele egale. Tip prezent în așezarea de la Aghireș-Sub pășune 
(locuirile din sec. 8–9, 10–11 și 13–14). 
Tipul III. O cruce în formă de “zvastică”. Tip prezent în așezarea de la Aghireș-Sub 
pășune (locuirea din sec. 10–11). 
Tipul IV. Trei cercuri concentrice. Tip prezent în așezarea de la Aghireș-Sub pășune 
(locuirea din sec. 10–11). 
Tipul V. Un cerc mare care are în interior două “săgeți” egale dispuse în cruce. Între 
cele două brațe ale crucii care redau “penele săgeților” se află un mic romb. Tip pre-
zent în așezarea de la Aghireș-Sub pășune (locuirea din sec. 10–11). 
Tipul VI. Un cerc dispus central. În cerc se află înscrisă o cruce cu brațele egale, peste 
această cruce fiind trasat un pătrat (în așa fel încât brațele crucii se confundă cu diago-
nalele pătratului) mai mic decât crucea. De la cerc și până aproape de laturile pătratu-
lui pornesc raze mai lungi și mai scurte. Tip prezent în așezarea de la Aghireș-Sub 
pășune (locuirea din sec. 13–14). 
Tipul VII. Subtipul VII.a. Un cerc în care se află înscrisă o cruce cu brațele egale. Iden-
tificat în așezarea de la Aghireș-Sub pășune (locuirile din sec. 8–9, 10–11 și 13–14).   
Subtipul VII.b. Două cercuri concentrice, unul mare dispus pe marginea fundului vasu-
lui, altul mai mic dispus central. În cercul mic se află înscrisă o cruce cu brațele egale. 
Identificat în așezarea de la Aghireș-Sub pășune (locuirea din sec. 13–14).  
Tipul VIII. O cruce cu brațele egale. Fiecare braț se termină întrun triunghi isoscel ori-
entat cu vârful spre centrul crucii. Tip prezent în așezarea de la Aghireș-Sub pășune 
(locuirea din sec. 13–14).  
Tipul IX. Un pătrat mic împărțit în patru de o cruce cu brațele egale trasate perpendi-
cular pe laturile acestuia. Tip prezent în așezarea de la Aghireș-Sub pășune (locuirea 
din sec. 13–14).  
Tipul X. Un pătrat cu diagonalele trasate. Tip prezent în așezarea de la Zalău-Str. Uni-
rii, nr. 13/Piața Agroalimentară Centrală. 
Tipul XI. Trei cercuri concentrice. Cel mai mic este unit cu cel din mijloc prin mai mul-
te “spițe/raze”. În central cercului mic se află un punct. Tip present în așezarea de la 
Zalău-Str. Unirii, nr. 13/Piața Agroalimentară Centrală. 
Tipul XII. Un cerc dispus central în care este înscris un pătrat. Pătratul este împărțit 
în patru pătrate mai mici de o cruce cu brațele egale trasate perpendicular pe laturile 
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pătratului. Din fiecare colț al acestor pătrățele pornesc linii drepte care ating cercul 
formând în final o rețea densă de linii, ca o țesătură. Tip prezent în așezarea de la 
Aghireș-Sub pășune (locuirea din sec. 10–11).  
Tipul XIII. Un cerc mic dispus central. În cerc se află înscrisă o cruce cu brațele egale, 
fiecare braț fiind dublat de linii care formează unghiuri dispuse cu vârful spre centrul 
crucii. Tip prezent în așezarea de la Aghireș-Sub pășune (locuirea din sec. 13–14).  

6. Câteva observații finale 
Problematica simbolisticii semnelor/mărcilor de olar a fost deseori abordată 

în literatura de specialitate românească sau străină14. În ceea ce privește formele cera-
mice pe care aceste semne/mărci de olar au fost utilizate, constatăm că în lotul ceramic 
analizat cu această ocazie există un pahar cu semn/marcă de olar, celelalte fiind iden-
tificate numai pe funduri de oale fără toarte15. Deși în literatura de specialitate se afir-
mă că semnele/mărcile de olar sunt prezente numai pe vase modelate la roata înceată, 
în lotul ceramic analizat acum avem și un caz de utilizare pe o oală fără toarte mode-
lată la roata rapidă provenit din situl de la Zalău-Str. Unirii, nr. 13/Piața Agroalimen-
tară Centrală (Pl. VIII). 

Semnele/mărcile de olar descrise mai sus sunt de tip geometric și au în com-
ponență: punctul, linia, cercul, pătratul, triunghiul, rombul. După cum se poate obser-
va, în cadrul semnelor/mărcilor de olar prezentate nu avem elemente vegetale, zoomorfe, 
antropomorfe ori de tipul literelor cum sunt cele descoperite în alte zone geografice 
de pe teritoriul României și nu numai16. 

Unele semne/mărci de olar sunt mai simple cum este cazul Tipului I, altele 
redau motivul crucii în mai multe variante (Tipul II, Tipul III și Tipul VIII). Există 
însă și semne/mărci de olar mult mai complexe, putându-se observa evoluția unui 
semn/marcă de olar de la simplu spre complex (vezi Fig. 2), așa cum este cazul Tipu-
lui VII (cu subtipurile VII.a., VII.b. și VII.c.), a Tipului VI (care poate fi acceptat și 
ca o combinație dintre Tipul VII și Tipul X cu adaos de elemente decorative) ori a 
Tipului XIII (care poate fi acceptat ca o evoluție a Tipului VII/Subtipul VII.a. prin 
adaos de elemente decorative). 

În ceea ce privește răspândirea tipurilor de semne/mărci de olar analizate cu 
această ocazie, după cum o arată rezultatele cercetărilor arheologice, constatăm că 
Tipul I este prezent în Dobrogea și Muntenia17, Tipul II în Moldova, Transilvania, 
Muntenia, Oltenia și Dobrogea18, Tipul III în Dobrogea și Transilvania19. Tipul IV 
este prezent în Dobrogea20. Tipul VII este prezent în Dobrogea (subtipurile VII.a, 

                                                      
14 O prezentare amănunțită a interpretărilor și a discuțiilor referitoare la semnificația și rolul 
semnelor/mărcilor de olar poate fi urmărită la Paraschiv-Talmațchi, 2006, p. 59-84. 
15 În alte situri există și cazuri de utilizare pe alte forme ceramice: vasul amforoidal, strachina, 
opaițul, căldarea de lut (Băcueț-Crișan, Ciorba, 2004, p. 359). 
16 Paraschiv-Talmațchi, 2006, p. 61-84. 
17 Paraschiv-Talmațchi, 2006, pl. XXXV, LV, LVI. 
18 Paraschiv-Talmațchi, 2006, pl. XIX, XIV, LXI, LIX, XLVIII. 
19 Paraschiv-Talmațchi, 2006, pl. XXXIV, LXVI. 
20 Paraschiv-Talmațchi, 2006, pl. LII. 
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VII.b și VII.c), Muntenia (subtipul VII.a), Oltenia (subtipul VII.a), Transilvania 
(subtipul VII.a) și Moldova (subtipurile VII.a și VII.b)21. Tipul IX este prezent în 
Moldova, Transilvania și Dobrogea22. Tipul X este atestat în Dobrogea, Muntenia, 
Transilvania23. Semne/mărci de olar asemănătoare cu Tipul XI au fost identificate în 
situri din Moldova, Transilvania, Oltenia, Muntenia și Dobrogea24. 

 
Fig. 2. Evoluția unor tipuri de semne/mărci de olar. Exemplificare. 

În ceea ce privește cronologia semnelor/mărci de olar prezentate cu această 
ocazie constatîm că ele acoperă o etapă cronologică lungă care începe în sec. 8 și se 
termină în sec. 14. Având în vedere datarea siturilor din care provin am putut stabili 
și o tipo-cronologie a semnelor/mărcilor de olar prezente pe lotul ceramic analizat 
(vezi Fig. 3). Nu putem încheia înainte de a face precizarea că pe teritoriul Depresiunii 
Silvaniei mai există și alte descoperiri de acest fel pe care intenționăm să le exploatăm 
în viitor. Lotul ceramic prezentat acum vine să întregească baza de date privind sem-
nele/mărcile de olar prezente pe ceramica medievală timpurie din Depresiunea Silvaniei 
și nu numai. 
 

                                                      
21 Paraschiv-Talmațchi, 2006, pl. XXXIV, XXXV, LVII, LXI, LXVII, LXIX. 
22 Paraschiv-Talmațchi, 2006, pl. LXX, LXIV, LIV. 
23 Paraschiv-Talmațchi, 2006, pl. XXXIII, LV, LXV.  
24 Paraschiv-Talmațchi, 2006, pl. LXX, LXVII, LXI, LVIII, LII. 
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Fig. 3. Tipo-cronologia semnelor/mărcilor de olar analizate.  

Propunere. 
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Pl. 1. Depresiunea Silvaniei. Localizare (A). Dispunerea siturilor (B). 
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Pl. 2. Zalău-Str. Unirii, nr. 13/Piața Agroalimentară Centrală (1), 

Porț-La baraj (2). 
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Pl. 3. Aghireș-Sub pășune (1–4). 
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Pl. 4. Aghireș-Sub pășune (1–4). 
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Pl. 5. Aghireș-Sub pășune (1–5). 
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Pl. 6. Aghireș-Sub pășune (1–4). 
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Pl. 7. Zalău-Str. Unirii, nr. 13/Piața Agroalimentară Centrală. 
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Pl. 8. Zalău-Str. Unirii, nr. 13/Piața Agroalimentară Centrală. 
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Pl. 9. Aghireș-Sub pășune (1–3). 
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