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Abstract. Prior to the preventive archaeological excavations at Tărtăria-Podu Tărtăriei vest 
in 2012, respectively the scheduled ones commenced in here since 2016, for the Basarabi cul-
ture was documented a relatively significant lot of pottery sherds with typical ornamentation 
of this prehistoric ceramic style, but a rather small number of complete or possible to complete 
vessels; the decoration patterns on pottery are the basis on which – more than five decades ago 
– were established the features of the so-called “Basarabi culture”. The Basarabi ceramic style 
represents a complex synthesis of the material culture for the middle period of the First Iron Age 
(Middle Hallstatt period according to the chronological scheme used for nowadays Romania 
territory) in the regions of Banat, Vojvodina, the basin of Morava river, Oltenia, the Romanian 
Plain, southern Moldavia and the basin of the Mureș river. Five years ago, during the preventive 
excavations along the A1 motorway, the Orăştie – Sibiu sector, on the first terrace of the Mureș 
river more than 2 ha of a habitat characterized by Basarabi style pottery were investigated, thus 
being discovered a very large lot of such prehistoric pottery. Thus, we have initiated a detailed 
study regarding the prehistoric ceramics of this type. The Basarabi type ceramics represents, by 
its distribution area and characteristics, an important defining element for the middle period of 
the First Iron Age, both for the nowadays territory of Romania and the neighboring areas. The 
attempts to make a relevant repertory and catalogue of the pottery finds for this period within 
the above mentioned regions are very few, and a synthesis study, including regarding the current 
territory of Romania, does not exist yet. The approach of studying the pottery discovered on 
the site Tărtăria-Podu Tărtăriei vest is a complex one, which contributes to a better knowledge 
on the repertory of shapes and decorative motifs, as well as for determining the functionality 
of different vessels. The four archaeological features with pottery broken in situ presented in 
this article bring new relevant data for reopening the discussion on the deposits of ceramic ves-
sels or votive pits with pottery for the period of the Basarabi culture. In such framework, worth 
to notice that prior to these finds from 2012 only few discoveries of this kind have been consid-
ered in respect to this topic, namely the ones from Alba Iulia-Lumea Nouă și Iernut-casa Vlassa 
(yet both stray finds), as well the ones from Teleac-Drâmbar and Bernadea. A final functional 
interpretation for the recent discoveries from Tărtăria-Podu Tărtăriei vest is not yet to be made, 
but a special remark is to be made on the significant number of drinking vessels and storage 
ones associated within the new four features with pottery broken in situ from this site. 
 
Keywords: Middle period of the First Iron Age / Middle Hallstatt period, the site Tărtăria-Podu 
                   Tărtăriei vest, Basarabi type ceramics. 
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1. Scurtă introducere 
Definită în urmă cu mai bine de jumătate de secol de către Alexandru VULPE1, 

“cultura Basarabi” reprezintă o sinteză complexă a culturii materiale din etapa mijlocie 
a primei epoci a fierului în Banat, Voievodina, bazinul Moravei, Oltenia, Câmpia Româ-
nă, sudul Moldovei și bazinul Mureșului. Elementul definitoriu al acesteia, luat în con-
siderare pentru caracterizarea sa de-a lungul ultimelor peste cinci decenii, este repre-
zentat de maniera specifică de decor a ceramicii, provenită deopotrivă din așezări și 
descoperiri cu caracter funerar2. Din păcate, în ciuda numeroaselor puncte de interes 
arheologic unde au fost semnalate descoperiri de tip Basarabi3, cercetările de amploare 
efectuate în asemenea situri sunt încă puțin numeroase, fapt ce a determinat – de-a lun-
gul timpului – utilizarea mai multor formulări de sinteză despre acestea, precum “cera-
mică de tip Basarabi”4, “complexul cultural Basarabi”5, “fenomenul Basarabi”6, “stil 
ceramic Basarabi” etc.  

Dacă inițial punctele de interes arheologic cu descoperiri de tip Basarabi păreau 
să se concentreze preponderent de-a lungul văii Dunării Mijlocii (parțial) și de Jos, dar 
și zonele imediat învecinate acestora, cercetările de teren (periegheze, sondaje, săpături 
arheologice sistematice și preventive, dar și descoperiri întâmplătoare) din ultimele 
două decenii indică bazinul văii Mureșului drept o altă zonă de habitat intens pentru 
această perioadă (Fig. 1). Sunt de remarcat în acest sens săpăturile arheologice (siste-
matice și preventive) din cuprinsul siturilor arheologice de la Alba Iulia-Dealul Furci-
lor-Monolit7, Bernadea8, Teleac-Grușet9 (deopotrivă săpăturile mai vechi și mai recen-
te) și, de curând, Tărtăria-Podu Tărtăriei vest.  

 
                                                      
1 Vulpe, 1965, p. 105-132; Vulpe, 1979 (1981), p. 179-188.  
2 Vulpe, 2001, p. 327; Jevtić, 2016, p. 9-10. 
3 Dacă la mijlocul deceniului 8 al secolului trecut, A. Vulpe repertoria 217 situri cu descoperiri 
de acest tip (Vulpe, 1986), în anul 2001 repertoriul siturilor atribuite “culturii” Basarabi inclu-
dea aproape 350 de puncte (Vulpe, 2001, p. 329). În prezent, autoarele acestui articol lucrează 
la actualizarea catalogului descoperirilor de tip Basarabi, care se apropie de 500 de înregistrări.  
4 Vulpe, 1957, p. 229; Vulpe, 1986, p. 49, n. 1. 
5 Vulpe, 1965, p. 105-132. 
6 Vulpe, 1970, p. 115 și urm. 
7 Lascu, 2010, ms, în cadrul acestui sit desfășurându-se patru campanii de cercetare arheologică 
preventivă în perioada anilor 2003–2006. Ilie LASCU consideră că așezarea de la Alba Iulia-
Dealul Furcilor-Monolit va fi fost în directă legătură cu așezarea fortificată de la Teleac. 
8 Ursuțiu, 2002. De menționat că situl de la Bernadea este singura stațiune de tip Basarabi din 
arealul bazinului Mureșului care beneficiază – până la această dată – de o publicare cu caracter 
monografic. 
9 Pentru săpturile mai vechi de la Teleac vezi Vasiliev, Aldea, Ciugudean, 1991, p. 17, 36, 55, 
58, 66-67, 72, 76, 82, 86, 95-96, 99-100, 120-122, 124-125, 129, 147, 160; fig. 44/1-14, 18-20, 
cu mențiunea că descoperirile de tip Basarabi (respectiv cele din nivelul III al așezării) au fost 
numai parțial publicate, existând încă material inedit păstrat în colecțiile Muzeului Național 
al Unirii, cf. Ciugudean, 2009, 69, n. 95. Cercetările arheologice sistematice în așezarea forti-
ficată de la Teleac au fost reluate începând cu anul 2007 (campanii de cercetare în teren în anii 
2007, 2010–'11, 2016), cf. Ciugudean et alii, 2017, p. 144-146.  
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Fig. 1. Harta descoperirilor de tip Basarabi din bazinul văii Mureșului. 

Situl în discuție este localizat din punct de vedere administrativ în jud. Alba, 
com. Săliște, satul Tărtăria, punctul Podu Tărtăriei vest. Stațiunea arheologică este 
amplasată pe malul stâng al Mureșului, pe terasa înaltă a văii acestuia, într-un perimetru 
delimitat către Sud de autostrada A1 și la Nord de DN7, respectiv la Est de DC705 
(Fig. 2).  

Situl a fost identificat în toamna anului 2011, în contextul realizării diagnos- 
ticului arheologic intrusiv aferent construirii autostrăzii Orăștie – Sibiu, fiind cercetat 
parțial în campania 2012, prin ample săpături arheologice preventive în porțiunile sudică 
și estică10. Ulterior, o serie de prospecțiuni geofizice au fost efectuate în 2014, ținând 
cont de faptul că suprafața sitului era semnificativ mai mare (circa 15 ha) față de cea 
afectată de construirea infrastructurii rutiere (numai circa 2 ha). Având în vedere datele 
obținute în perioada 2012–'15, deopotrivă prin investigații de teren și procesarea post-
săpătură a descoperirilor arheologice din campania 2012, începând cu anul 2016 au 
fost inițiate cercetări arheologice sistematice, planificate să se desfășoare într-un pro-
gram multianual și să fie completate cu ample investigații interdisciplinare (prospec-
țiuni, achiziții de imagini aeriene din dronă, datări 14C etc.)11. Cercetările arheologice 
sistematice în cuprinsul acestui sit au continuat și în campania 2017. 

În ultimele decenii, zona sitului a fost puternic afectată de lucrări agricole, fapt 
observabil atât pe imagini aeriene şi hărţi de arhivă, cât şi direct, cu prilejul cercetări-
lor din anii 2011–'12, respectiv 2016 și 2017 (vestigiile arheologice riscând să dis-
pară în câteva decenii prin practicarea agriculturii intensive în arealul sitului).  

Cercetările arheologice preventive din anul 2012 au stabilit existența unui 
potenţial arheologic deosebit de substanțial, fiind identificate și cercetate importante 
                                                      
10 Borș et alii, 2013, p. 9-102. 
11 Borș et alii, 2017, p. 139-141. 
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 1. 

Fig. 2. 1. Localizarea sitului arheologic Tărtăria-Podu Tărtăriei vest;  
2. Imagine aeriană a cercetărilor arheologice efectuate în  

cuprinsul sitului (zona de sud), campania 2012. 

 2. 
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vestigii (peste 260 de complexe și contexte arheologice) încadrabile în perioada 
Hallstatt-ului mijlociu (perioada culturii Basarabi/Ha B3–C, secolele IX–VIII îHr); 
între acestea se remarcă o serie de descoperiri cu caracter deosebit – depunere fune-
rară aparte (mormânt colectiv / înmormântare multiplă)12, dar şi o serie de depuneri 
efectuate în şanţul sudic de delimitare a habitatului hallstattian, mai exact două depo-
zite conţinând piese de bronz şi fier (depozitele Tărtăria I și Tărtăria II)13, precum şi 
numeroase vase întregi sparte pe loc, fragmente de vase întregibile, piese de metal 
(arme, unelte, podoabe) şi resturi de schelete umane.  

De asemenea, cercetările arheologice sistematice din campaniile 2016 și 2017, 
inclusiv prospecțiunile geofizice din anii 2014 și 2016, reconfirmă pe deplin caracterul 
și importanța acestui sit. De remarcat că în cele două campanii de cercetare arheolo-
gică sistematică au fost descoperite alte noi complexe cu ceramică de tip Basarabi spar-
tă pe loc; acestea fiind în curs de procesare post-săpătură nu sunt incluse în articolul de 
față. Astfel, este clar faptul că – inclusiv în acest stadiu incipient al procesării datelor 
post-săpătură și materialelor din campania 2012, dar și a celor din anii 2016–'17 – des-
coperirile databile în perioada Hallstatt-ului mijlociu indică faptul că situl Tărtăria-
Podu Tărtăriei vest este unul cu totul aparte în cadrul repertoriului descoperirilor apar-
ţinând perioadei culturii Basarabi. Cercetarea sistematică a acestui sit oferă prilejul pen-
tru a obține importante date noi privind cronologia perioadei mijlocii a primei epoci 
a fierului (perioada culturii Basarabi) prin seriile de datări 14C realizate pe materiale 
osteologice umane și de faună, tipologia ceramicii de tip Basarabi14, dar și ultimul ori-
zont cronologic al depunerilor de bronzuri în spațiul carpato-dunărean.  

În acest context, sunt prezentate în cele ce urmează patru complexe cu cera-
mică de tip Basarabi spartă pe loc, descoperite la Tărtăria-Podu Tărtăriei vest în 
campania anului 2012. Acestea au fost situate în zona sudică a sitului (Fig. 3). 

2. Complexul CPL 013 (Fig. 4) 
Localizare: S III (pe latura de NE a suprafeței de cercetare). 
Dimensiuni: 1,06 m × 1,3 m; adâncime de la nivelul de conturare -0,6 m. 
Complexul de formă ovală a fost conturat la doar -0,3 m adâncime, sub nivelul 

vegetal, ca o pată de culoare închisă și formă alungită, pe direcția N–S. Odată cu săpa-
rea părții de V a acestuia s-a observat existența a două complexe distincte. Astfel, 
cel dinspre S avea cota inferioară la -0,2 m adâncime de la nivelul de conturare și avea  

                                                      
12 Rumega-Irimuș, 2015, p. 161-194.  
13 Borș, 2015, p. 51-64.  
14 Lotul de ceramică de tip Basarabi descoperit la Tărtăria-Podu Tărtăriei vest, în campania de 
cercetare preventivă din anul 2012, constituie subiectul cercetării doctorale a Lucianei Rumega-
Irimuș. Trebuie spus că acesta este cel mai mare lot de material ceramic provenit, până în acest 
moment, dintr-un sit caracterizat prin ceramică de tip Basarabi, cu mențiunea că nu au fost efec-
tuate selecții de material în timpul săpăturii, ci s-a prelevat integral. În acest moment, procesa-
rea post-săpătură a acestuia este realizată în proporție de peste 80%, fiind identificate peste 
120 de vase întregi și întregibile, respectiv peste 5.000 de fragmente tipice cu decor specific, 
dar și recognoscibile morfologic (margini de vas, baze, torți, apucători, pereți de vase, dar și 
peste 24.500 de fragmente atipice. 
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Fig. 3. Planul descoperirilor arheologice (zona de sud, campania 2012)  

– detaliu cu localizarea complexelor discutate în articol. 

 
Fig. 4. Complexul 013 – imagine a descoperirilor in situ, grund și profil. 

dimensiunile de aproximativ 0,9 m × 0,75 m. Acesta tăia o groapă situată imediat spre 
N, mult mai adâncă, de formă aproximativ circulară (Dmax = 0,7 m) și care se “cuptorea” 
către bază. În partea inferioară a complexului dinspre N au apărut o serie de vase între-
gibile, sparte pe loc. Chiar în partea de S a gropii nordice se afla o cană cu decor tipic 
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Basarabi, așezată într-un vas de dimensiuni mai mari. În centrul gropii se afla un vas 
borcan, de mari dimensiuni, spart pe loc, așezat cu partea superioară spre E. În jurul 
acestora au mai fost identificate și alte fragmente ceramice, inclusiv provenind de la 
alte vase întregibile de mai mici dimensiuni, dar și câteva fragmente osteologice (de 
mici dimensiuni) de faună. Umplutura gropii dinspre S consta dintr-un sediment negru-
maroniu cu urme de chirpici, iar cea a gropii dinspre N dintr-un sediment negru intens, 
pigmentat cu multiple urme de chirpici. În inventarul gropii situate către S au fost des-
coperite, pe o suprafață de circa 0,4 × 0,3 m, o aglomerare de mici bucăți de chirpici 
și două verigi mari (bră-țări?), circulare, din fier, puternic corodate. Cele două piese 
de fier se află încă în curs de restaurare, astfel că nu sunt prezentate în articolul de față. 

2.1. Catalogul descoperirilor ceramice15 
■  Cană (= Vas 1; Fig. 5) – se păstrează aprox. 95% din vas, o cană cu marginea ușor 
răsfrântă spre exterior, gât înalt, corp puternic arcuit; dimensiuni: Dg = 10 cm, Dmax = 
18,5 cm, Db = 8,5 cm, h = 17 cm. Vasul avea o toartă supraînălțată, cu secțiune triun-
ghiulară, care lipsește în mare măsură. Pastă fină, în care se observă granule mărunte de 
nisip; atât la interior cât și la exterior culoarea negră-cenușie; suprafața exterioară a vasu-
lui ușor lustruită, mai ales în partea inferioară, unde și culoarea pastei este negru intens 
datorită arderii. Decor complex, tipic stilului Basarabi, dispus în mai multe registre.  

 
Fig. 5. Complexul 013 – Cană cu decor Barasabi (Vas 1), inclusiv 

proiecție verticală a registrelor de decor. 

Pe gât – două șiruri paralele realizate prin șnur fals, care încadrează un șir de S-uri obli-
ce, înlănțuite, situat imediat sub margine; către baza gâtului se află un alt șir de S-uri 
oblice, înlănțuite și un decor cu șnur fals, iar ambele registre de decor descrise mai sus 
sunt întrerupte în dreptul torții; între ele, tot în partea superioară a vasului, de o parte 
și alta a torții, sub margine și către partea de jos a gâtului, două grupări cu câte două 
triunghiuri hașurate (cu vârful în sus), iar în partea opusă torții o grupare de patru tri-
unghiri hașurate sub margine și trei triunghiuri hașurate la baza gâtului. Pe toartă – pe 
suprafața exterioară un șir de șnur fals pe margini, respectiv un șir de S-uri oblice, înlăn-
țuite, situat pe centru. Pe corp – sub gruparea de trei triunghiuri hașurate, o proeminență 
ascuțită (cu vârful în sus), iar circa 1 cm mai jos de baza gâtului un nou registru de șnur 
fals și un șir de S-uri, de care sunt atașate șase ghirlande (dispuse simetric pe toata cir-
cumferința vasului), formate din câte patru șiruri de șnururi false. Sub toartă, între două 

                                                      
15 Abrevierile utilizate în catalogul descoperirilor sunt: Dg – diametru gură, Db – diametru bază, 
Dmax – diametru maxim, h – înălțime, respectiv Dsup – diametru superior, Dinf – diametru inferior.  
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astfel de ghirlande o porțiune decorată cu două triunghiuri hașurate alipite, dispuse cu 
vârful în sus. Pe partea opusă a cănii, sub nivelul proeminenței un alt triunghi hașurat, 
dispus tot cu vârful în sus, așezat între două ghirlande. Partea inferioară a vasului nede-
corată.  
■  Vas borcan (= Vas 2; Fig. 6/1) – se păstrează circa 90–95% dintr-un vas borcan de 
mari dimensiuri; dimensiuni: Dg = 38 cm, Db = 14 cm, h = 50 cm. Pastă relativ grosieră, 
de culoare cărămiziu-gălbuie. Marginea decorată cu crestături, iar circa 10 cm mai jos 
un brâu alveolat, pe care sunt dipuse simetric câte o apucătoare cu alveolă, alternând 
cu câte o tortiță, cu secțiune ovală, baza acestora suprapunând brâul alveolar. Deasupra 
celor două mici torți, câte două brâuri crestate, situate vertical până pe marginea vasului. 
În partea inferioară vasul are o formă tronconică alungită.  

 
Fig. 6. Complexul 013 – 1. Vas borcan (Vas 2); 2. Oală (Vas 3). 

■  Oală (= Vas 3; Fig. 6/2) – se păstrează circa 60% dintr-o oală de dimensiuni medii, 
deformată – asimetrie în zona părții superioare; dimensiuni: Dg = 11 cm, Db = 9 cm, h = 
14 / 16 cm. Pastă grosieră, de culoare cărărmiziu-maronie. Marginea ușor răsfrântă spre 
exterior, crestată, iar la 5 cm mai jos un brâu crestat pe care sunt dispuse simetric câte 
o apucătoare cu alveolă, alternând cu câte o tortiță de secțiune aproximativ ovala, baza 
acestora suprapunând brâul.  
■  Din inventarul complexului mai provin o serie de fragmente tipice (Fig. 7): trei frag-
mente de margine de la străchini cu marginea răsfrântă spre interior, cu decor Basarabi; 
patru fragmente de pereți de la diverse vase; un fragment de toartă fațetată (cu secți-
une pentagonală) și un fragment din marginea și gâtul unei cești de mici dimensiuni.  
■  Din inventarul complexului mai provin o serie de fragmente tipice, neilustrate și anu-
me: partea inferioară a unui vas bitronconic, de mari dimensiuni; 12 fragmente de margi-
ne de la vase borcan; două fragmente de margine de la cești cu marginea răsfrântă spre 
exterior; patru fragmente de margine de la vase (tip neprecizat) cu marginea răsfrân-
tă spre exterior; opt fragmente de străchini / castroane cu marginea răsfrântă spre inte-
rior; 17 fragmente ceramice decorate cu brâu (simplu, crestat, alveolat); șase fragmente 
de pereți ale unor vase cu decor divers; două fragmente de torți; un fragment cu apucă-
toare; 14 fragmente de baze ale unor vase; un fragment provenind probabil de la un 
picior al unei statuete antropomorfe de mici dimensiuni; un fragment din partea supe-
rioară a unui castron și două fragmente mari din partea superioară a unui vas borcan. 
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Fig. 7. Complexul 013 – Fragmente ceramice tipice (selectiv):  
1, 2, 8. Fragmente de străchini cu marginea răsfrântă spre interior, cu decor Basarabi;  

3, 4, 5, 7. Fragmente de pereți de vase cu decor Basarabi;  
6. Fragment de toartă fațetată; 9. Fragment de ceașcă. 

3. Complexul CPL 147 (Fig. 8) 
Localizare: S II (către limita de N a suprafeței de cercetare – extindere). 
Dimensiuni: 1,8 m × 1,2 m. 
Partea inferioară a unei gropi de formă ovală (în plan), cu pereții drepți, situată 

la 1,1 m NE de Complexul CPL 146. A apărut sub forma unei pete de culoare neagră, 
alungită, neregulată, în porțiunea de extindere nordică a suprafeței de cercetare S II. 
Imediat după conturare, la o adâncime de -0,3 m față de nivelul actual de călcare, au 
fost observate mai multe vase întregibile, sparte pe loc, ce păreau a fi fost depuse: în 
centrul gropii un vas borcan de mari dimensiuni, iar alături de acesta – spre NE – o 
cană cu decor tipic Basarabi și o strachină mică, cu marginea puternic răsfrântă spre 
exterior. Printre acestea se afla o râșniță și lama unui mic cuțit din fier, această piesă 
aflându-se încă în curs de restaurare, astfel că nu este prezentată în articolul de față. În 
jumătatea de E a gropii, au apărut – răspândite – mai multe fragmente care provin de 
la o strachină (de mari dimensiuni) cu marginea răsfrântă spre interior, de asemenea 
decorată cu motive specifice perioadei Basarabi. Spre latura de N a gropii au fost prele-
vate mai multe fragmente ceramice, provenind de la cel puțin două cești. Umplutura 
constă dintr-un sediment negru cu multiple urme de chirpici și cărbune, mai ales în 
imediata vecinătate a vaselor.  
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Fig. 8. Complexul 147 – imagine a descoperirilor in situ, grund și profil. 

3.1. Catalogul descoperirilor ceramice 
■  Vas borcan (= Vas 1; Fig. 9/1) – se păstrează peste 90% din vas; dimensiuni: Dg = 
35 cm, Dmax = 46 cm, Db = 18 cm, h = 58 cm. Marginea aproape dreaptă, iar partea 
inferioară a vasului de formă tronconic alungită. Pastă grosieră, de culoare cărămiziu-
maronie. Marginea crestată, iar la circa 11–12 cm mai jos de aceasta un brâu crestat, 
cu două apucători de formă ovală, crestate, dispuse simetric de o parte și alta, respectiv 
două mici torți de secțiune aproximativ ovală, dispuse simetric, baza lor întrerupând 
brâul crestat.  
■  Cană (= Vas 2; Fig. 9/2) – se păstrează circa 80% din vas, lipsind în totalitate partea 
superioară a gâtului (înalt), marginea și o bună parte din toartă; dimensiuni: Db = 7 cm, 
Dmax = 21 cm, celelalte dimensiuni neputând fi determinate. Pastă fină, de culoare nea-
gră. Decor complex, tipic stilului Basarabi, dispus în mai multe registre. Pe gât – la baza 
acestuia, un registru de decor format din două șiruri paralele de S-uri oblice, înlănțuite, 
deasupra cărora se află situate – în 4 puncte relativ simetrice pe umărul vasului – patru 
triunghiuri formate din alte triunghiuri mai mici, simple și hașurate astfel: spre toartă, 
de o parte și alta a acesteia, la o anumită distanță, câte un triunghi format din alte trei 
mici triunghiuri hașurate, cu vârful în sus, respectiv între acestea un mic triunghi neha-
șurat cu vârful în jos; pe partea vasului opusă torții, deasupra unei proeminențe ascuțite 
(trasă din corp și îndreptată în sus), un triunghi mare format din alte șase mici triun-
ghiuri hașurate, cu vârful în sus, respectiv între acestea alte trei mici triunghi nehașurate, 
cu vârful în jos. Un alt triunghi, similar ca dimensiune și decor, plasat la circa 90° dreap-
ta față de proeminență, tot deasupra umărului vasului. Toarta cu secțiune aproximativ 
triunghiulară, păstrată în mică măsură în partea inferioară, decorată pe suprafață exte-
rioară cu câte un șir de S-uri oblice, înlănțuite, situate pe margini și central. Pe corp, în 
zona diametrului maxim, un alt registru de decor, format din patru ghirlande (formate 
din câte patru până la șapte șiruri de S-uri oblice, înlănțuite, mărginite de două șiruri de 
împunsături mici, oblice de tip șnur fals, iar în cazul a două dintre acestea, anume cea 
din stânga torții și opus acesteia încă un șir de S-uri oblice, înlănțuite deasupra șnurului 
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Fig. 9. Complexul 147 – 1. Vas borcan (Vas 1);  
2. Cană (fragmentară) cu decor Basarabi (Vas 2). 

fals din partea superioară a ghirlandei) dispuse relativ simetric pe circumferința vasului 
(una sub proeminență, una sub toartă și două de o parte și alta a torții, la o anumită 
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Fig. 10. Complexul 147 – 1. Strachină (fragmentară) (Vas 3); 2. Fragmente de 
strachină cu marginea răsfrântă spre interior, decorată cu caneluri;  

3. Fragment de cană cu decor Basarabi; 4. Fragment de ceașcă nedecorată;  
5. Ceașcă (fragmentară) cu decor Basarabi (Vas 4);  

6. Ceașcă (fragmentară) (Vas 5). 

distanță). De o parte și alta a ghirlandei, situate sub proeminență, amplasate simetric, 
două simboluri geometrice în forma “crucii de Malta” (un romb vertical, hașurat, iar în 
fiecare dintre vârfurile sale câte un triunghi cu vârful în jos, hașurat). 
■  Strachină (= Vas 3; Fig. 10/1) – se păstrează circa 30–40% din corpul unei străchini 
cu marginea răsfrântă spre interior, din care lipsește complet partea inferioară a vasului; 
dimensiuni: Dg = 38 cm, Dmax = 42 cm, celelalte dimensiuni neputând fi determinate. 
Pastă fină, de culoare negru-maroniu închis. Margine puternic deteriorată, decorată cu 
un registru de patru caneluri late, plasate ușor oblic, iar peste acestea un mic registru de 
7 șnururi false, scurte, dispuse oblic, înclinate spre partea dreaptă și sub acestea o apu-
cătoare cu alveolă (posibil ca acest decor să fi fost simetric situat în raport cu întregul 
corp al vasului). Sub registrul de caneluri late, un altul format din trei linii de șnur fals, 
între care se intercalează câte un șir de S-uri oblice, înlănțuite, toate plasate sub forma 
a două ghirlande pornind de sub apucătoare.  
■  Ceașcă (= Vas 4; Fig. 10/5) – se păstrează circa 80% din vas, lipsind în totalitate 
marginea și toarta; dimensiuni: Dmax = 10,5 cm, celelalte neputând fi determinate. Gât 
înalt, corp bombat, baza dreaptă. Pastă fină, de culoare cărămiziu-gălbui. Pe umărul 
vasului un șir de S-uri oblice, înlănțuite, întrerupt de baza unei torți cu secțiune hexa-
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gonală (probabil). Corpul ceștii decorat cu trei ghirlande formate din trei șiruri de șnur 
fals, care încadrează două șiruri de S-uri oblice, înlănțuite.  
■  Ceașcă (= Vas 5; Fig. 10/6) – se păstrează circa 50–60% din vas; dimensiuni: Dg = 
8 cm, Db = 4,5 cm, h = 4,5 cm. Ceașcă cu marginea ușor răsfrântă spre exterior, gât nu 
foarte înalt, corp tronconic, toarta supraînălțată (cu secțiune ovală). Pastă fină de culoare 
cărămiziu-gălbui-cenușie. Nedecorată. 
■  Strachină (= Vas 6; neilustrată) – se păstrează circa 60–70% din vas; dimensiuni: 
Dg = 18 cm, Db = 8 cm, h = 6 cm. Strachină de mici dimensiuni, cu marginea lată, 
puternic răsfrântă spre exterior. Pastă fină, de culoare gri închis, uniformă pe toată supra-
fața vasului, deopotrivă la exterior și în interior. Nedecorată.  
■  Din inventarul complexului mai provin o serie de fragmente tipice și anume: trei frag-
mente de la o strachină cu marginea răsfrântă spre interior, cu decor canelat (Fig. 10/2); 
un fragment din peretele unei căni cu decor de tip Basarabi (Fig. 10/3) și partea inferi-
oară a unei cești (de mici dimensiuni), nedecorată (Fig. 10/4). 
■  Din inventarul complexului mai provin o serie de fragmente tipice, neilustrate și anu-
me: alte două fragmente din aceiași strachină cu decor de tip Basarabi (= Vas 3), des-
crisă mai sus; două fragmente de margine și corp de la vase borcan; cinci fragmente 
de la o strachină cu marginea răsfrântă spre interior; două fragmente de toartă; patru 
fragmente din pereții unor vase (nedeterminate ca tip) cu decor divers; un fragment din 
peretele unui vas decorat cu brâu crestat; un fragment de margine răsfrântă spre exte-
rior; un fragment din marginea răsfrântă spre interior a unei cești și cinci fragmente 
provenind de la bazele unor vase. 

4. Complexul CPL 171 (Fig. 11) 
Localizare: S VI. 
Dimensiuni: Dmax = 1,5 m; adâncime de la nivelul de conturare -0,2 m. 
Complexul a fost observat la nivelul corespunzător stratului de cultură, ca o 

aglomerare de material arheologic, de formă aproximativ circulară. Delimitarea gropii 
a putut fi stabilită relativ, doar pe baza concentrației materialului, umplutura sa nefiind 
deosebită de cea a stratului de cultură hallstattian (sediment negru cu urme de chirpici 
și cărbune). Au fost descoperite mai multe vase sparte pe loc, iar printre ele alte resturi 
menajere, dar și urme consistente de chirpici, oase calcinate, pietre, dar și cinci piese 
din fier, care fiind încă în curs de restaurare nu sunt prezentate în articolul de față. Majo-
ritatea vaselor erau puternic fragmentate. Pe lângă acestea s-au mai găsit o mărgea din 
lut și câteva resturi osteologice de faună. Dată fiind densitatea materialului ceramic, 
complexul nu a putut fi secționat.  

4.1. Catalogul descoperirilor 
■  Vas borcan (= Vas 1; Fig. 12/1) – se păstrează circa 70% dintr-un vas (oală?), defor-
mat în partea superioară; dimensiuni: Dg = 14 cm, Db = 9 cm, h = 17 cm. Pastă grosi-
eră de culoare cărărmiziu-gălbui la exterior și negru-cărămiziu la interior. Marginea 
aproape dreaptă, crestată, iar la aproximativ 4 cm mai jos de aceasta un brâu crestat, 
întrerupt pe lateralele vasului de baza a două mici torți (probabil cu secțiune ovală sau 
aproximativ triunghiulară). 
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Fig. 11. Complexul 171 – Imagini ale descoperirilor in situ, grund. 

■  Vas bitronconic (= Vas 2; Fig. 13/1) – se păstrează fragmentar, numai partea supe-
rioară a vasului; margine puternic răsfrântă spre exterior, gât înalt; dimensiuni: Dg = 
21 cm, celelalte dimensiuni neputând fi determinate. Pastă fină, de culoare cărămiziu 
gălbuie cu pete cenușii în unele porțiuni. Decor complex, tipic stilului Basarabi, dispus 
în mai multe registre. Decorat imediat sub margine cu două șiruri de șnur fals, care înca-
drează un șir de S-uri, oblice, înlănțuite. Imediat sub acest registru de decor, pe părțile 
laterale ale vasului, dispuse simetric, două triunghuri hașurate în ambele sensuri, cu 
vârful în jos. De asemenea, la baza gâtului un registru similar de decor, cu un șir de 
șnur fals și un șir de S-uri oblice, înlănțuite și câte două triunghiuri hașurate, similare 
celor din partea superioară, situate cu vârful în sus, astfel încât proiecția vârfului triun-
ghiului din partea superioară corespunde în spațiul dintre cele două triunghiuri din 
registrul interior de decor. Între cele două registre de decor, respectiv grupurile antitetice 
de triunghiuri, pe celelalte două părți ale gâtului vasului, două coloane verticale din  
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Fig. 12. Complexul 171 – 1. Vas borcan (Vas 1);  
2. Vas bitronconic (fragmentar) (Vas 3). 

triunghiuri hașurate, dispuse unul spre stânga, unul spre dreapta, rezultând un număr de 
6 triunghiuri îndreptate spre stânga și 6 spre dreapta.  
■  Vas bitronconic (= Vas 3; Fig. 12/2) – se păstrează circa 40–50% din vas, respectiv 
parțial gâtul înalt și partea inferioară a corpului vasului, inclusiv o parte din baza aces-
tuia; dimensiuni: Db = 10 cm, celelalte dimensiuni neputând fi determinate. Pastă fină 
de culoare carămiziu-gălbuie, negru pe alocuri. Corpul bitronconic, iar imediat deasu-
pra zonei diametrului maxim patru proeminențe împinse din interiorul vasului, aparent 
dispuse asimetric față de circumferința vasului. Nedecorat.  
■  Cană (= Vas 4; Fig. 15/4, 5) – se păstrează circa 50% din vas (gât, corp, partea infe-
rioară a torții); dimensiuni: Dg = 9 cm, Dmax = 11,5 cm, celelalte dimensiuni neputând 
fi determinate. Pastă fină, de culoare cărămiziu-gălbuie. Marginea ușor oblică, gât înalt, 
tronconic, corp bombat, toartă lată (secțiune plan concavă). Decorată imediat sub margi-
ne cu un șir de triunghiuri hașurate, așezate cu vârful în sus, iar la baza gâtului cu 
două șiruri de S-uri oblice, înlănțuite, care încadrează un șir de șnur fals; registru de 
decor întrerupt de baza torți complet aici. Pe corp, în zona diametrului maxim, două 
caneluri late, orizontale, urmate de alte două șiruri de S-uri oblice, înlănțuite, care 
încadrează un șir de șnur fals. Sub toartă, canelurile orizontale de pe circumferința 
vasului sunt întrerupte de câteva caneluri oblice.  
■  Cană (= Vas 5; Fig. 13/2) – se păstrează circa 65–70% din vas, respectiv partea supe-
rioară (gât și corp), lipsind partea inferioară și toarta; dimensiuni: Dg = 12 cm, Dmax = 
18 cm, celelalte dimensiuni neputând fi determinate. Marginea ușor oblică, gât înalt, 
corp bombat, toartă lată (cu secțiune plan concavă). Pastă fină de culoare cărămiziu-
gălbuie. Decor complex, tipic stilului Basarabi, dispus în mai multe registre. Decorată 
imediat sub margine cu două șiruri de șnur fals, care încadrează un șir de S-uri oblice, 
înlănțuite. Imediat sub acestea, de o parte și de alta a torții, la distanță egală, câte un 
triunghi hașurat în ambele sensuri dispus cu vârful în jos, iar pe partea diametral opusă 
torții, un grup de trei triunghiuri hașurate în același fel. Același registru de decor la baza 
gâtului, plasat “în oglindă”, respectiv cu triunghiurile așezate cu vârful în sus. Pe verti-
cală, între cele două grupări de câte trei triunghiuri, cele centrale sunt conectate printr-o 
coloană de 5 romburi hașurate în ambele sensuri, iar cel central pe vârfurile laterale 
câte un alt triunghi hașurat, formând astfel motivul “crucii de Malta”. Pe fiecare parte a 
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Fig. 13. Complexul 171 – 1. Partea superioară a unui vas bitronconic (Vas 2);  
2. Partea superioară a unei căni (Vas 5). 

gâtului vasului, aproximativ plasat central între motivele cu triunghiuri, se află câte un 
alt simbol geometric de tip “cruce de Malta”. Pe corp, un alt registru de decor compus 
din câte patru ghirlande simetrice, formate din câte trei șiruri de șnur fals, care încad-
rează două șiruri de S-uri oblice, înlănțuite. În interiorul fiecărei ghirlande există câte 
trei caneluri late, orizontale. Pe corpul vasului, opus torții, imediat sub gât este o pro-
eminență ascuțită îndreptată în sus. Tot în umplutura complexului a mai fost desco-
perită partea inferioară a unui vas (Db = 9 cm), care foarte probabil aparține acestei 
căni, luând în considerare similitudinile pastei și culorii recipientelor. 
■  Ceașcă (= Vas 6; Fig. 15/2) – se păstrează circa 80–85% din vas. Ceașcă de mari 
dimensiuni, cu marginea ușor răsfrîntă spre interior, corp semisferic, ușor bombat, toartă 
lipsă. Dimensiuni: Dg = 18 cm, Db = 6 cm, h = 7 cm. Pastă semifină, de culoare cărămi-
ziu-cenușie, cu pete negre pe alocuri. Nedecorată. 
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Fig. 14. Complexul 171 – 1–3. fragmente provenite de la străchini cu  
marginea răsfrântă spre interior și cu decor Basarabi. 

■  Ceașcă (= Vas 7; Fig. 15/1) – se păstrează circa 65–70% din vas, respectiv partea 
inferioară a unei cești. Margine și gât lipsă. Corp bombat. Dimensiuni: Db = 5 cm, cele-
lalte dimensiuni neputând fi determinate. Pastă semifină de culoare cărămiziu-gălbuie, 
cu pete negre pe alocuri. Nedecorată. 
■  Ceașcă (= Vas 8; Fig. 15/3) – se păstrează circa 90–95% din vas. Margine ușor obli-
că, gât înalt, corp bombat, toartă fragmentară (probabil supraînălțată, cu secțiune tri-
unghiulară). Dimensiuni: Dg = 8 cm, Db = 6 cm, h =10 cm. Pastă fină, de culoare cără-
miziu-gălbuie, cu pete negre pe alocuri. Decor complex, tipic stilului Basarabi, dispus în 
mai multe registre. În partea superioară a gâtului vasului înalt, un registru de decor for-
mat din două siruri de șnur fals, care încadrează un șir de S-uri oblice, înlănțuite, iar 
imediat sub acestea, trei triunghiuri hașurate, situate simetric, cu vârful în jos. La baza 
gâtului vasului, același decor format din două siruri de șnur fals, care încadrează un șir 
de S-uri oblice, înlănțuite, iar imediat sub acestea, patru triunghiuri hașurate în ambele 
sensuri, situate simetric, cu vârful în jos; registru de decor întrerupt de baza torții. Pe 
corp, un alt registru de decor format din patru ghirlande compuse din câte două șiruri  
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Fig. 15. Complexul 171 – 1. Ceașcă (fragmentară) (Vas 7);  
2. Ceașcă (Vas 6); 3. Ceașcă (Vas 8), inclusiv proiecție  

verticală a registrelor de decor; 4, 5. Cană (fragmentară) (Vas 4). 

 

Fig. 16. Complexul 171 – 1. Bază de vas (fragmentară), reutilizată 
probabil ca și capac; 2–4, 7–9. 6 Fragmente de pereți ale unor  

vase cu decor Basarabi; 5–6. Fragmente de torți. 
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Fig. 17. Complexul 171 – 1–3. Fragmente de gât și corp ale unui vas cu decor Basarabi. 

 

Fig. 18. Complexul 171 – 1, 6. Fragmente ale unor pereți de vase cu decor 
Basarabi; 2, 3, 5. Fragmente de margine răsfrântă ale unor vase cu decor 
Basarabi; 4. Partea superioră a unui vas cu torți; 7. Fragment de ceașcă  

(partea inferioară, nedecorată). 
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de șnur fals, care încadrează un șir de impresiuni semilunare, toate dispuse simetric în 
raport cu registrul precedent, cele patru triunghiuri hașurate de mai sus. Sub toartă și 
diametral opus acesteia, pe corpul vasului, două simboluri de tip “cruce de Malta”, situ-
ate imediat sub registrul de patru ghirlande.  
■  Din inventarul complexului mai provin o serie de fragmente tipice și anume: trei frag-
mente de la străchini cu marginea răsfrântă spre interior și decor de tip Basarabi (Fig. 
14); un fragment dintr-o bază de vas de mari dimensiuni, reutilizată probabil ca și capac 
(Fig. 16/1); două fragmente de torți (Fig. 16/5, 6); șase fragmente de pereți ale unor 
vase cu decor de tip Basarabi (Fig. 16/2–4, 7–9); trei fragmente de gât și corp ale unui 
vas bitronconic, cu decor de tip Basarabi (Fig. 17); două fragmente de pereți ale unor 
vase cu decor de tip Basarabi (Fig. 18/1, 6); trei fragmente de vase cu marginea răs-
frântă spre exterior (Fig. 18/2, 3, 5); partea superioară a unei căni (?) cu două torți, nede-
corate (Fig. 18/4) și partea inferioară a unei cești, nedecorate (Fig. 18/7). 
■  Din inventarul complexului mai provin o serie de fragmente tipice, neilustrate, res-
pectiv: patru fragmente din marginea (răsfrântă spre exterior) a unui vas bitronconic 
de mari dimensiuni; trei fragmente de margine de la vase borcan; nouă fragmente de 
margine de la străchini; patru fragmente de baze de vase; patru fragmente de torți; două 
fragmente de margine și perete de vas și un fragment decorat cu brâu, toate de la un 
vas borcan; un fragment de apucătoare; 17 fragmente de pereți de vase cu decor de tip 
Basarabi; opt fragmente decorate cu brâu (crestat sau alveolat); opt fragmente de mar-
gini răsfrânte spre exterior; opt fragmente de margini de la vase borcan și 10 fragmente 
de baze de vase. 

5. Complexul CPL 183 (Fig. 19) 
Localizare: S III. 
Dimensiuni: 1,88 m × 1,7 m; adâncime de la nivelul de conturare -0,7 m. 
Groapa de formă circulară a fost conturată la degajarea martorului central din 

zona sudică a suprafeței de cercetare S III. La circa 0,5 m de la nivelul de conturare, 
în partea inferioară a gropii, a fost observat un nivel cu mai multe vase sparte pe loc 
– 4 căni, 3 vase pântecoase, o ceașcă și un suport de vas (?). De la acest nivel, pereții 
drepți ai gropii se “cuptoreau” către bază. La demontare, printre vase au mai fost găsiți 
câțiva galeți de râu. Umplutura gropii era formată dintr-un sediment brun-negricios cu 
urme de cărbune și chirpici, iar la baza acestuia a fost observat un strat de pietriș nativ.  

5.1. Catalogul descoperirilor ceramice 
■  Ceașcă (= Vas 1; Fig. 20/1) – se păstrează circa 60% din vas. Margine ușor oblică, 
gât drept, scurt, corp bombat, toartă lipsă. Dimensiuni: Dg = 7 cm, h = 6 cm. Pastă fină, 
de culoare negru-maroniu închis, pe alocuri lustruită. Decorată imediat sub margine și 
la baza gâtului cu câte două linii paralele incizate, care încadrează dungi oblice îndrep-
tate spre stânga. Pe corp, o succesiune de triunghiuri hașurate în 3 moduri diferite (sim-
plu, în ambele sensuri sau pe 3 registre); triunghiurile dispuse cu vârful în jos, baza 
lor fiind tangentă registrului de decor din partea inferioară a gâtului.  
■  Cană (= Vas 2; Fig. 21/1) – se păstrează circa 70–80% din vas. Lipsesc mare parte 
din margine, partea superioară a gâtului, jumătatea superioară a torții (supraînălțate?, cu  
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Fig. 19. Complexul 183 – imagini din timpul cercetării complexului și ale 

descoperirilor in situ, grund și profil. 

 

Fig. 20. Complexul 183 – 1. Ceașcă (Vas 1); 2. Partea superioară a unei străchini 
cu marginea răsfrântă spre interior; 3–4. Fragmente de torți;  

5–7. Fragmente de pereți ale unor vase cu decor Basarabi. 

secțiune plan concavă) și porțiuni din corp. Dimensiuni: Dg = 9 cm, Db = 8 cm, h = 13,5 
cm (fără toartă). Pastă fină, de culoare negru-maroniu închis. Margine ușor oblică, gât 
înalt, drept, corp semisferic, bază dreaptă. Decor complex, tipic stilului Basarabi, dispus 
în mai multe registre. Pe gât, imediat sub margine, un registru de decor format din două 
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linii paralele, incizate, care încadrează dungi oblice îndreptate spre stânga; la baza gâtu-
lui două șiruri de șnur fals, care încadrează un șir de S-uri oblice, înlănțuite. Cel de-
al doilea registru de decor întrerupt de baza torții supraînălțată, decorată median cu 
două șirui de șnur fals, care încadrează un șir de S-uri oblice, înlănțuite. De o parte 
și de alta a torții, pe gât, tangent celor două registre de decor din partea superioară și 
inferioară a gâtului, patru grupuri a câte două triunghiuri hașurate (în ambele sensuri), 
atât în partea superioară cât și în partea inferioară, cu vârfurile situate antitetic, iar în 
partea opusă torții un alt grup din trei triunghiuri hașurate, cu vârful în sus. Pe corp, un 
registru din trei caneluri late, orizontale, care se curbează ușor în sus în partea opusă 
torții, unde se află o proeminență ascuțită, îndreptată în sus. Sub cele trei caneluri, în 
partea inferioară a vasului, un alt registru de decor din două șituri de șnur fals, care înca-
drează un șir de S-uri oblice, înlănțuite și acesta curbându-se ușor sub proeminență.  
■  Cană (= Vas 3; Fig. 21/2) – se păstrează circa 90% din vas. Margine ușor oblică, gât 
înalt, drept, corp bombat, toartă lipsă. Dimensiuni: Dg = 10, Db = 6,5 cm, h = 13,5 cm 
(fără toartă). Pastă fină, de culoare negru-maroniu închis. Decor complex, tipic stilului 
Basarabi, dispus în mai multe registre. Pe gât, deopotrivă în partea superioară cât și în 
cea inferioară, câte un registru de decor din două șiruri de șnur fals, care încadrează 
un șir de S-uri oblice, înlănțuite; ambele întrerupte de baza torții. La baza gâtului, în 
trei locuri situate simetric pe circumferință câte un triunghi hașurat în ambele sensuri. 
Pe corp, un alt registru de decor din patru ghirlande, fiecare formată câte trei șirui de 
șnur false, care încadrează două șiruri de S-uri oblice, înlănțuite. Pe partea opusă torții, 
imediat sub gât, se află o proeminență ascuțită, cu vârful în sus. Sub proeminență și 
sub toartă, între ghirlande câte un triunghi format din trei triunghiuri hașurate, cu vâr-
ful în sus și, între acestea, un triunghi nehașurat, cu vîrful în jos. La 90° față de acestea, 
pe ambele părți ale vasului, tot între ghirlande, câte un triunghi hașurat în ambele sen-
suri, dispuse cu vârful în sus, situate simetric față de cele de pe gâtul vasului.  
■  Cană (= Vas 4; Fig. 22/1) – se păstrează circa 80% din vas; lipsesc porțiuni din mar-
gine, corp și toarta. Margine ușor oblică, gât înalt, drept, corp bombat, bază plată, toartă 
lipsă. Dimensiuni: Dg = 9,5 cm, Db = 6,5 cm, h = 13, 5 cm (fără toartă). Pastă fină, de 
culoare negru-cenușie, ușor lustruită la exterior. Decor complex, tipic stilului Basarabi, 
dispus în mai multe registre. Pe gât, imediat sub margine, două șiruri de șnur fals, care 
încadrează un șir de S-uri oblice, înlănțuite, îndreptate spre stânga. Imediat sub acestea, 
în trei locuri dispuse simetric pe circumferința gâtului, trei grupări de câte trei triun-
ghiuri hașurate, dispuse cu vârful în sus, așezate pe un șnur fals (care reprezintă baza 
triunghiurilor). La baza gâtului, un șir de S-uri oblice, înlănțuite, întrerupt de baza torții. 
Pe corp, două caneluri late orizontale, care suprapun, pe partea opusă torții, o proemi-
nență modelată din interiorul vasului, alungită pe verticală. Sub caneluri, alte două 
șiruri de șnur fals, care încadrează o bandă de șnururi false scurte, oblice, îndreptate 
spre dreapta. Sub acestea, șapte ghirlande dispuse simetric, formate din patru sau cinci 
șiruri de șnur fals. Decor ușor încrustat cu pastă de culoare albă.  
■  Cană (= Vas 5; Fig. 22/2) – se păstrează circa 70–80% din vas; lipsesc porțiuni din 
margine, gât, corp și toartă. Margine ușor oblică, gât înalt, drept, corp bombat, bază 
plată, toartă supraînălțată (secțiune plan concavă), păstrată parțial. Dimensiuni: Dg = 
8 cm, Db = 6,5 cm, h = 11 cm (fără toartă). Pastă fină, de culoare negru-cenușiu-gălbui.  
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Fig. 21. Complexul 183 – 1. Cană (Vas 2); 2. Cană (Vas 3). 

Decor complex, tipic stilului Basarabi, dispus în mai multe registre. Pe gât, atât în partea 
superioară cât și în cea inferioară câte două șiruri de șnur fals, care încadrează un șir 
de S-uri oblice, înlănțuite, îndreptate spre stânga; ambele registre de decor întrerupte 
pe o parte a vasului de baza torții. Toarta decorată cu un șir de S-uri oblice, înlănțuite, 
dispuse median pe suprafața exterioară. Pe corp, patru caneluri late, orizontale, urmate 
de două șiruri de șnur fals, care încadrează un șir de S-uri oblice, înlănțuite îndreptate 
spre stânga, arcuit în sus sub nivelul torții odată cu canelurile. Întregul decor este încrus-
tat cu pastă de culoare alb-gălbuie. 
■  Vas bitronconic (= Vas 9; neilustrat) – se păstrează circa 75–80% din vas; lipsesc 
porțiuni din margine și gât. Gât scurt, tronconic, corp tronconic, ușor bombat în zona 
diametrului maxim, bază dreaptă. Dimensiuni: Dg = 33 cm, Dmax = 41 cm, Db = 14 cm, 
h = 28 cm. Pastă semifină, de culoare gri închis, pe toată suprafața vasului, atât la inte-
rior, cât și la exterior. Pe umărul vasului, un brâu puternic profilat, decorat cu crestături 
mici, oblice; situate simetric pe acesta, patru mici proeminențe, de formă relativ ovală, 
fiecare cu o mică impresiune centrală. 
■  Suport de vas (?) (= Vas 6; Fig. 23) – se păstrează în proporție de 90%. Formă tron-
conică, cu pereții curbați spre interior în partea superioară (cea mai îngustă); posibil un 
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Fig. 22. Complexul 183 – 1. Cană (Vas 4); 2. Cană (Vas 5). 

 

Fig. 23. Complexul 183 – Suport (Vas 6). 
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accesoriu de vas, similar unui picior de cupă sau unui vas de tip “fructieră”. Dimen-
siuni: Dsup = 8 cm, Dinf = 15 cm. Pastă fină, de culoare maroniu-gălbuie. Decorat în par-
tea superioară cu trei caneluri late, orizontale, urmate de un șir de S-uri oblice, înlăn-
țuite, sub care se află cinci triunghiuri hașurate, mari, dispuse cu vârful în jos. Vârfurile 
acestora tangente cu vârfurile altor 5 triunghiuri hașurate mai mari, care au baza situată 
în partea inferioară a vasului. Pe o parte a vasului, un alt șaselea triunghi mai mic, la 
bază. Piesa este goală în interior, iar partea superioară, acolo unde probabil se punea un 
alt vas, este deschisă, iar pe marginile sale se observă amprente ale unor degete umane. 
■  Vas bitronconic (= Vas 7; Fig. 24/1) – se păstrează circa 90% din vas. Margine răs-
frântă spre exterior (puternic deteriorată), gât înalt, tronconic, corp tronconic, bombat 
pe diametrul maxim, bază dreaptă. Dimensiuni: Dg = aprox. 12 cm, db = 10 cm, h = 
19 cm. Pastă fină, de culoare negru-maroniu închis. Pe gât, imediat sub margine, un 
șir de șnur fals paralel cu un șir de S-uri oblice, înlănțuite, îndreptate spre stânga. Ace-
lași decor la baza gâtului, dar dispus invers. Pe diametrul maxim, patru apucători mici, 
ovale, dispuse simetric pe fiecare parte a vasului.  
■  Vas bitronconic (= Vas 8; Fig. 24/2) – se păstrează circa 45% din vas, respectiv par-
tea inferioară a acestuia, într-o stare foarte fragmentară. Corp tronconic, bombat în zona 
diametrului maxim, bază dreaptă. Dimensiuni: Db = 12 cm, Dmax = 30 cm. Pastă fină 
de culoare cărămiziu-gălbui, cu pete negre pe alocuri. În zona diametrului maxim, decor 
format din două linii incizate, relativ paralele, șterse pe alocuri, urmate de un șir de 
puncte mărunte imprimate, întrerupt în unele porțiuni ale vasului.  
■  Din inventarul complexului mai provin o serie de fragmente tipice și anume: partea 
superioară a unei străchini cu marginea răsfrântă spre interior (Fig. 20/2); două frag-
mente de torți cu decor de tip Basarabi (Fig. 20/3, 4) și trei fragmente (de dimensiuni 
diferite) de pereți ale unor vase cu decor de tip Basarabi (Fig. 20/5–7). 
■  Din inventarul complexului mai provin o serie de fragmente tipice, neilustrate, res-
pectiv: 8 fragmente de pereți ale unor vase cu decor de tip Basarabi, două fragmente 
de torți; 12 fragmente decorate cu brâuri crestate sau alveolate cu sau fără apucători; 
6 fragmente de margini răsfrânte la exterior; trei fragmente de margini ale unor vase 
borcan; 4 fragmente de margini de la două castroane; două fragmente de perete (aproa-
pe complet) de la două cești cu margini răsfrânte spre interior, nedecorate și 4 frag-
mente de baze de vase. 

6. Considerații preliminare 
În stadiul actual al procesării datelor și materialelor post-săpătură din campa-

nia 2012, descoperite în cuprinsul sitului hallstattian Tărtăria-Podu Tărtăriei vest, func-
ționalitatea contextelor cu ceramică spartă in situ mai sus prezentate este dificil de sta-
bilit. Așa cum am arătat anterior16, nu sunt încă evidențiate  elemente clare care să ne 
permită interpretarea stațiunii în discuție ca fiind o așezare propriu-zisă, date fiind deo-
potrivă caracteristicile unora dintre contextele excepționale descoperite aici (de ex. șan-
țul sudic de delimitare și depunerile asociate acestuia, în special cele două depozite 
de bronzuri, dar și mormântul colectiv), precum și absența unor structuri ce indică –  

                                                      
16 Borș et alii, 2013, p. 24. 
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Fig. 24. Complexul 183 – 1. Vas bitronconic (Vas 7);  
2. Vas bitronconic (fragmentar) (Vas 8). 

în general – existența unei așezări (precum vetrele, gropile de par, podinele, resturile 
unor locuințe de suprafață sau bordeie etc.). În egală măsură, trebuie luat în considerare 
faptul că aici au fost desfășurate unele dintre cele mai ample cercetări – dacă nu cele 
mai extinse ca suprafață – dintr-un sit atribuit perioadei culturii Basarabi, astfel că datele 
provenite din alte stațiuni de acest fel pot să ofere o imagine nu foarte relevantă pentru o 
analiză comparativă. O altă problemă reală în ceea ce privește situl de la Tărtăria-Podu 
Tărtăriei vest o reprezintă starea de conservare a acestuia în ansamblu, majoritatea ves-
tigiilor păstrate încă aici fiind în bună măsură afectate (în partea superioară a depunerii 
arheologice) de lucrările agricole derulate intensiv în ultimele decenii. Astfel, cele patru 
complexe analizate nu pot fi atribuite cu certitudine așa-numitelor “depozite de vase” 
(sau gropi rituale) sau interpretate ca “simple” anexe gospodărești. Este complet atipic, 
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raportat la tot ceea ce este cunoscut privitor la repertoriul descoperirilor de tip Basarabi, 
ca într-o “anexă gospodărească” să fie găsită o asemenea cantitate de ceramică tipică 
(deopotrivă luând în considerare formele și motivistica). 

În aceste condiții, trebuie remarcat că pentru arealul văii Mureșului, erau ante-
rior cunoscute doar câteva “posibile” depozite de vase sau ofrande, anume descoperirile 
de la Alba Iulia-Lumea Nouă și Iernut-casa Vlassa, ambele efectuate în condiții fortu-
ite și interpretate diferit de diverși cercetători (fie gropi rituale, fie contexte cu carac-
ter funerar)17. Mai recent, li s-au adăugat gropile cu depuneri de vase de la Teleac- 
Drâmbar18 și gropile rituale de la Bernadea19, care reprezintă contexte cu condiții certe 
de descoperire. 

Admițând că studiul aprofundat al depozitelor de vase sau al gropilor rituale 
este într-un stadiu incipient în ceea ce privește perioada culturii Basarabi, trebuie obser-
vat faptul că toate cele patru contexte prezentate în acest articol au în componența lor 
deopotrivă vase de băut (cești sau căni, respectiv în complexul 13 – o cană; în com-
plexul 147 – o cană și trei cești; în complexul 171 – trei căni și o ceașcă și în comple-
xul 183 – o ceașcă și patru căni) și recipiente de mai mare capacitate (oale, vase bor-
can sau vase bitronconice), anume în complexul 13 – oală și un vas borcan, de mari 
dimensiuni; în complexul 147 – un vas borcan de mari dimensiuni; în complexul 171 
– o oală și două vase bitronconice și în complexul 183 – trei vase bitronconice. Pre-
zența vaselor de băut în inventarul ceramic al celor patru contexte publicate acum poate 
să indice că acestea ar putea să aparțină categoriei de depuneri cu caracter rituale. În 
mod cert, acest fel de descoperiri din aria culturii Basarabi este pentru moment cunos-
cut prin foarte puține exemple (dintre care numai unele cu context cert), însă noile con-
texte din situl hallstattian Tărtăria-Podu Tărtăriei vest oferă noi argumente pentru deta-
lierea studiului acestei categorii de vestigii preistorice cu caracter special. 
 
  

                                                      
17 Ursuțiu, 2002, p. 82, nr. 3 (cu bibliografia mai veche); p. 90, nr. 35 (cu bibliografia mai veche); 
Fig. 1. 
18 Ursuțiu, 2002, p. 65, n. 367, 368 (cu bibliografia mai veche). 
19 Ursuțiu, 2002, p. 68-70.  
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