
ASOCIAŢIA ARHEO VEST 
TIMIŞOARA 

 
 
 

 

ARHEOVEST 
 

VII2 
 
 
 

-IN HONOREM SABIN ADRIAN LUCA- 
 

Interdisciplinaritate în Arheologie 
 
 

Timişoara, 23 noiembrie 2019 

 

 

 
JATEPress Kiadó 

Szeged 
2019 



Editor: Sorin FORȚIU  
Coordonator: Dorel MICLE 
DVD-ROM: Adrian CÎNTAR 
WEB: Sorin FORȚIU și Claudiu TOMA 
 
 
 
 
Coperta: Alice DUMITRAȘCU 
Foto: Sabin Adrian LUCA; Editare grafică: Aurelian SCOROBETE 
 
Această lucrarea a apărut sub egida: 
 

 

  
 

© ArheoVest, Timișoara, 2019 
Președinte Lorena SMADU 

www.arheovest.com  
 
 
 

ISBN 978-963-315-419-9 (Összes/General) 
ISBN 978-963-315-418-2 (II. kötet/volumul) 

 
 
 
 

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor revine în totalitate 
autorilor. 

DVD-ROMul conține contribuțiile în varianta color precum și imaginile  
la rezoluția maximă trimisă de autor. 



 

517 

CONTRIBUȚII LA MONOGRAFIA ARHEOLOGICĂ A 
MUNICIPIULUI ARAD (II). ARAD-DÂMBUL MICĂLĂCII 

 
 

Eugen Pădurean* 
 
 
* Colaborator extern al Complexului Muzeal Arad; padurean.eugen@yahoo.com 
 
 
Abstract. With the hope of realizing in a near future an archeological monograph of the Arad 
municipality, we present the materials discovered and recovered from Dâmbul Micalăcii in 
the Arad municipality, material coming from the Gh. Miloi collection. The site is located in 
the eastern part of the municipiality, more precisely in the Micalaca District, near an old 
course of the Mureș River. The archeological material consists of pottery and a few bronze 
artefacts. A set of fragmentary tools and three bronze artefacts belong to the Bronze Age and 
to the Early Iron Age. Ceramic fragments from wheel made vessels as well as handmade pots 
belongs to 3rd-4th centuries AD. Course wheel-made pottery of Roman influence is also 
present. The shapes and ornaments are rich. The existence of black coloured ceramics 
associated with glazed ornaments could be related to the presence of the germanic Gothic 
population. The existence of varnishing technique can also be related to the presence of 
Sarmatians. 
 
Keywords: Arad, Archeologicall Monograph, Bronze Age, Roman period, Early Migration 
                   Period, Early Middle Age. 
 
 

1. Scurtă introducere 
Prezentul studiu constituie o continuare a publicării materialelor arheologice 

descoperite pe teritoriul municipiului Arad, multe aflate în colecția juristului Gheorghe 
MILOI1. Dorința de a le publica se leagă de necesitatea redactării unei monografii arhe-
ologice a municipiului Arad. La cele publicate deja de noi2, adăugăm prezentul studiu 
legat de materialele descoperite în punctul Arad-Dâmbul Micălăcii. 

2. Localizare geografică  
Situl arheologic Arad-Dâmbul Micălăcii se găsește în partea de est a munici-

piuului Arad și sud-estul cartierului Micălaca, la intersecția străzii Marginei cu strada 
Digului, este vorba de un fost teren arabil, în imediata apropiere a unui vechi curs al 
râului Mureș (coordonate geografice: 46°09′50.90″ N, 21°21′38.30″ E, cota 108 m) 
(Fig. 1). 
 
                                                      
1 Pădurean, 2018, p. 515, nota 2. 
2 Lazarovici, Pădureanu, 1981, p. 49-72; Lazarovici, Pădureanu, 1982, p. 15-43; Pădureanu, 
1987-1988, p. 509; Pădureanu, 1988, p. 382; Pădureanu, 1993, p. 21-22; Pădureanu, 1996, p. 
79-90; Crișan, Hügel, 1999, p. 39, pct. 4a. 
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Fig. 1. Imagine satelitară Google Earth a sitului arheologic de la  

Arad-Dâmbul Micălăcii. 

3. Istoricul cercetărilor 
Materialul arheologic din punctul în discuție a fost descoperit și salvat între anii 

1962‒′63 din arătură de către Gh. Miloi, arheolog amator și colaborator al Muzeului 
Județean Arad. Materialul constând din fragmente ceramice și artefacte din bronz a 
fost păstrat o vreme îndelungată în colecția lui. În anul 1966 am constatat și noi, cu 
ocazia unei periegheze pe locul în discuție, o locuire intensă (ceramică fragmentară, 
material osteologic, arsură, cenușă etc.). După decesul colecționarului (1991), în con-
textul în care exista riscul ca acest material să fie aruncat la container de către rude, 
l-am salvat în favoarea Complexului Muzeal Arad. 

4. Descrierea materialului arheologic  
Materialul arheologic în discuție constă din fragmente ceramice și artefacte 

din bronz. 
4.1. Epoca bronzului și prima epocă a fierului 
Un lot de patru ceșcuțe și o căniță aparțin epocii bronzului. Au fost confecțio-

nate din pastă fină de culoare brună și neagră, lustruită (Fig. 2/1‒3; 3/2, 3). Formele: 
ceșcuțele au corpul semisferic, gâtul cilindric sau tronconic. Un exemplar are corpul 
lobat (Fig. 2/1). Cănița are forma unui borcan (Fig. 3/2). Ornamentele: caneluri ori-
zontale și oblice (Fig. 2/1), caneluri verticale pornind radial de la fundul vasului (Fig. 
2/3), caneluri sub formă de arcadă plasate pe diametrul maxim (Fig. 3/1) formând moti-
vul stelar, caneluri fine plasate între umărul vasului și buză, pe care cad oblic, fascicule 
de alte caneluri pornind de la fundul vasului (Fig. 2/2). Toartele sunt supraînălțate și 
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albiate la exterior (Fig. 2/3; 3/1). Tot epocii bronzului îi aparține un fragment de vas 
de tip tigaie pentru fript pește (Fig. 4/5). 

Primei epoci a fierului îi pot fi atribuite opt ceșcuțe fragmentare cu corpul 
bitronconic sau sub formă de semicalotă (Fig. 2/4, 5; 3/3, 4; 4/3‒4). Unele prezintă 
luciu metalic.Toartele sunt supraînălțate și arcuite deasupra buzei (Fig. 2/4). Fundu-
rile sunt alveolate prin împingere spre interior (Fig. 3/3, 4) sau drepte (Fig. 4/1, 4). 
Culoarea este neagră și brună. 

Artefactele din bronz constau în două inele și un tutul (Fig. 26/5‒7). Inelele au 
fost confecționate din bară de bronz,în secțiune rombică, cu capetele ușor îndepărtate. 
Tutulul este de mici dimensiuni și îi lipsește tortița. 

4.2. Ceramica de secolele III‒IV dHr 
4.2.1. Ceramica cenușie, lucrată la roată  
Pasta din care au fost confecționate vasele este fină, arderea bună, străbate în 

întregime pereții. Culoarea este gri cu câteva nuanțe: gri – cimentiu, plumburiu, gri 
închis. Uneori suprafața este puternic lustruită, ceramica având un aspect "săpunos". 
Într-o măsură mai mică apare și ceramica de aspect cretos. Formele cunoscute sunt: 
castronul (Fig. 5/4; 8/1; 10/1‒2), strachina (Fig. 6/1; 5/2, 3; 7/1), chiupul de mărime 
mijlocie (Fig. 6/2‒4; 8/3), vasul-borcan (Fig. 5/1; 7/2‒3), cana mare (Fig. 7/4; 9/2‒
3; 10/3), vasul-pepene, transpus la roată credem (Fig. 8/2; 9/1). 

Ornamentele: sunt realizate în timpul lucrului la roată prin incizie sau canelare. 
Motivele: fascicule de patru caneluri fine încadrând motivul vălurit, din patru linii 
(Fig. 6/3), caneluri între umărul vasului și buze (Fig. 8/2, 3), motivul în zigzag, cane-
lat, încadrat de nervuri (Fig. 6/2), banda meandrică încadrată de două nervuri (Fig. 
6/4). Prin lustruire s-a realizat motivul în zigzag, pe o toartă (Fig. 11/4). Fundurile 
vase sunt tăiate drept și înălțate (Fig. 10/4). Toartele sunt: cilindrice (Fig. 11/5; 10/3), 
fațetate la exterior (Fig. 11/1), sub formă de bandă, la exterior cu o nervură încadrată 
de caneluri (Fig. 11/2). 

Buzele sunt rotunjite, mai mult sau mai puțin răsfrânte și îngroșate (Fig. 7/3), 
alteori lățite și profilate - șănțuite pentru fixarea capacului (Fig. 7/2; 8/3). 

4.2.2. Ceramica roșie–cărămizie, lucrată la roată 
Pasta din care s-au confecționat vasele poate fi fină, fără nisip, cu nisip foarte 

fin, cu nisip și pietricele. Culoarea este roșu-cărămiziu, peste care uneori constatăm 
prezența unei vopsele alb-crem. Forme: castronul și strachina (Fig. 15/2), chiupul de 
mărime mijlocie (Fig. 12/4; 13/1, 3, 4), căni de diverse mărimi (Fig. 12/1‒2), vasul mic 
de tip borcan (Fig. 14/1‒2) și vas-borcan mare (Fig. 14/3), vas cu picior gol și talpă 
în formă de L (Fig. 13/1). 

Fundurile de vase sunt tăiate drept (Fig. 13/2; 14/4), cu inel pe fundul înălțat 
(Fig. 13/3).Toartele sunt sub formă de bandă, în partea superioară având o nervură lon-
gitudinală, delimitată de două caneluri (Fig. 13/4), cilindrică (Fig. 12/1). Ornamentele 
constă din nervuri încadrate de caneluri, obținute în timpul lucrului la roată (Fig. 15/1, 
3), fascicule de linii orizontale, încadrând linii vălurite obținute cu "piaptănul" (Fig. 
17/6), caneluri fine, lustruite, căzând oblic pe nervura plasată pe gâtul vasului (Fig. 
12/1), linie meandrică incizată, plasată pe gât (Fig. 14/2, 3), cadru din două cercuri 
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concentrice, realizate în timpul lucrului la roată, în centru fiind plasată o mică alveolă 
(Fig. 13/3). 

4.2.3. Ceramica brună lucrată la roată 
Pasta din care au fost confecționate este fină, uneori lustruită, în spărtură este 

neagră. Unele fragmente au aspect "săpunos". Culoarea este brună sau brun-gălbuie. 
Formele: strachina cu buza rotunjită și invazată (Fig. 23/5), căni și cănițe (Fig. 16/1, 
2, 4, 6, 7), vasul-borcan (urnă?) (Fig. 16/1). 

Ornamentele: lustruite - linia în zigzag, plasată sub buza rotunjită, pe linia 
toartei (Fig. 16/2), nervura orizontală (Fig. 16/1, 6), canelura orizontală (Fig. 16/1). 
Toartele sunt tubulare (Fig. 16/5) sau sub formă de bandă (Fig. 16/3). Funduri de vase: 
înălțate (Fig. 16/7). 

4.2.4. Ceramica neagră lucrată la roată  
Pasta este fină, în spărtură este de culoare brună, la exterior neagră. Formele: 

strachina cu buza teșită (Fig. 17/2), rotunjită și evazată (Fig. 17/3), invazată (Fig. 
17/3), cana(?) (Fig. 17/1). Toarte: late, în secțiune cu aspect de "șa" (Fig. 17/6). Nu 
întâlnim vreun ornament.  

4.2.5. Ceramica zgrunțuroasă lucrată la roată 
Pasta este zgrunțuroasă datorită compoziției, culoarea este brună, neagră, neag-

ră la exterior brună la interior, brună cu pete negre, brun-cărămizie. În spărtură pasta 
este de culoare neagră. Forme: vase medii și mari imitând se pare vasele lucrate la roa-
tă din pastă fină. Predomină vasul-borcan cu numeroase profile de buze (Fig. 18/23), 
capacul de vas (Fig. 22/4), unele cu buton discoidal (Fig. 26/2, 3), strachina tronconică 
(Fig. 23/2), ceașca dacică (Fig. 21/4). 

Ornamentele: alveole formând șiruri orizontale (Fig. 18/2, 4; 19/4), alveole 
pe buza răsfrântă spre exterior (Fig. 21/1), crestături pe buze (Fig. 23/1, 3), benzi ori-
zontale de linii incizate, formând meandrul (Fig. 19/1‒2; 20/4; 23/3), brâul alveolat 
(Fig. 21/4). Fundurile de vase sunt tăiate drept (Fig. 21/3) sau ușor înălțate (Fig. 21/ 2). 

4.2.6. Ceramica lucrată cu mâna 
Pasta este grosieră, ceramica este de uz comun. Culoarea este brună, brun-găl-

buie, neagră. Formele cunoscute sunt: vasul-borcan de mari dimensiuni, cu gât scurt 
și gura evazată (Fig. 24/1‒2; 18/4), vase cu gura largă, depășind diametru maxim al 
corpului (Fig. 16/1; 18/1‒3), vasul butoiaș, o variantă a vasului borcan? (Fig. 27/1), 
castronul mic (Fig. 27/2). Ornamente: buton mic, conic (Fig. 27/2), brâul dublu, alve-
olat (Fig. 24/2), brâu simplu, alveolat (Fig. 25/1; 27/1), buton mic, aplatizat și alveolat 
(Fig. 25/4), benzi de linii incizate cu "piaptănul" (Fig. 25/7) sau motivul meandru (Fig. 
25/3), caneluri paralele pe care cad oblic impresiuni cu dinții de "piaptăn" (Fig. 25/6).  

5. Încadrare cronologică și culturală 
Materialul arheologic prezentat de noi aparține unor perioade istorice și preisto-

rice diferite. Ceșcuțele, cănița și artefactele din bronz aparțin epocii bronzului și începu-
tului primei epocii a fierului. O parte a ceșcuțelor aparțin bronzului mijlociu legându-
se de cultura Otomani3, Mureș sau grupul cultural Cornești-Crvenka. Ceștile semisfe-
                                                      
3 Bader, 1978, p. 171, Pl. XX/1, 9; XXI/18; XXIII/4, 9; Popescu, 1956, p. 110, Fig. 64/8 -Văr-
șand. 
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rice sunt specifice Hallstattului. Artefactele din bronz-inelele și tutulul sunt întâlnite 
în bronzul târziu și Hallstattul timpuriu4. Fragmentul de tipsie (vas de pește) poate să 
aparțină epocii bronzului5 dar și neoliticului (cultura Tisa I-II)6. Faptul că vasul pentru 
pește este prevăzut cu un buton semidiscoidal și nu cu o toartă sugerează faptul că ar 
putea aparține neoliticului. Două vase lucrate cu mâna se pot atribui Latènului C7. 

Cele mai numeroase fragmente ceramice pot fi atribuite secolelor III‒IV dHr. 
Constatăm la tipul vaselor, diversitatea tipurilor de buze. De asemenea, constatăm influ-
ențe ale culturii materiale dacice și romane. De pildă prezența brâurilor alveolate ori 
crestate, butonul mic aplatizat și ușor alveolat, ornamentele incizate ori lustruite, anu-
mite forme de vase8. O surpriză a constituit prezența în materialul nostru a unui frag-
ment de vas aparținând ceștii dacice, care păstrează o porțiune de brâu alveolat situat 
aproape de fundul vasului (Fig. 21/4). Vasul, de culoare cărămizie, a fost lucrat la roată 
din pastă nisipoasă. La interior și la exterior păstrează urme de afumătură puternică. 
Analogii pentru accest tip vas am găsit în castrul de la Gilău,vasul de acolo fiind luc-
rat însă cu mâna9.  

Un tip de vas prezentat de noi, confecțíonat la roată, din pastă fină cenușie, are 
pe gât o nervură masivă, care înconjoară circumferința gâtului (Fig. 5/1) având rol uti-
litar (apucătoare). Considerăm că vasul în discuție a avut un prototip în ceramica daci-
că din faza clasică. Astfel la Pecica-Șanțul Mare a fost descoperit un vas în nivelul I 
dacic10, care avea o buză lată, evazată și curbată spre peretele exterior al vasului. Din 
partea superioară a buzei pornește altă buză, un fel de prag. Este evident că buza lată 
servea ca apucătoare. Un vas identic cu cel de la Pecica-Șanțul Mare întâlnim la geto-
dacii din Câmpia Munteniei în epoca romană (sec. III)11. Înclinăm să credem că vasul 
discutat de noi constituie o variantă a celui întâlnit la Pecica-Șanțul Mare și Mătăsaru 
în Câmpia Munteniei. 

Influența romană în ceramica de sec. III‒IV o întâlnim printre altele la tipul de 
strachină confecționată din pastă fină de culoare roșie, bine arsă care păstreză urme din-
tr-o angobă alb-cremă (Fig. 15/2). 

Ceramica lucrată cu mâna și la roată pe care o încadrăm în secolele III‒IV dHr 
are foarte multe analogii. Ne vom limita în a le cita pe cele de pe teritoriul municipiu-
lui Arad: Arad-Gai 112, Arad-Ceala13, Arad-Teba14, Arad-Grădiște15, Arad-Vladimi-
rescu16. 

                                                      
4 Bader, 1978, p.104, 106; Petrescu-Dâmbovița, 1977, p. 167, Pl. 168/8-12 -Otomani; p. 261, 
Pl. 177/6-8 -Pecica IV, Pl. 176/1 -Pecica II. 
5 Bader, 1978, p. 49, pl. XXXIII/40. 
6 Popescu, 1956, p. 118, pl. 67/5. 
7 Pădurean, 2018, p. 519, Fig. 10/1-2 (Arad-Gai-1). 
8 Crișan, 1978, pl. 8/1; 9/1, 3, 4-6; 11/2; 13/8, 10, 12, 13; 14/2, 5; 15/1, 2, 6, 7; 21/3; 39/2; 
3/5; 64/7; 65/3, 4; 78/10; 82/4; 83/5-Pecica-Șanțul Mare; Bichir, 1984, p. 43, Pl. XXII/3. 
9 Marcu,Țentea, 1997, p. 238-239, pl. XV/7. 
10 Crișan, 1978, pl. 53/5. 
11 Bichir, 1984, p. 143, pl. XXII/5. 
12 Pădureanu, 1996, p. 79-90. 
13 Dӧrner, 1968, p. 24; Crișan, Hügel, 1999. 
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În cadrul ceramicii lucrate cu mâna apar, izolate, câteva fragmente de vase, 
care după pastă și ornamente (Fig. 19/6; 23/1‒3; 25/3, 7; 28/1‒4), pot să aparțină Evu-
lui Mediu timpuriu (sec. VII și VIII)17.  

Cea mai intensă locuire se leagă de secolele III‒IV dHr. Se pune întrebarea 
firească, cui au aparținut urmele materiale descoperite? Nu ne putem gândi decât la 
autohtonii daco-romani aflați într-un anumit stadiu de romanizare18 și alogeni: sarmații 
iazigi și roxolani, ultimii veniți în valuri până pe la anul 27019. Nu excludem nici pre-
zența elementului germanic (gotic); la Arad-Grădiște (Sere) s-au descoperit urme mate-
riale ale culturii Sântana de Mureș-Cerneahov20 și tot în zonă morminte de înhumare 
germanice (Timișoara-Freidorf )21. 

6. Concluzii  
La capătul prezentării acestui studiu, se impun se impun câteva concluzii. Pub-

licarea materialului descoperit la Arad-Dâmbul Micălăcii ni se pare importantă cu 
atât mai mult cu cât descoperirea nici nu figurează în repertoriul arheologic arădean22. 
Caracterul descoperirii nu a permis precizări stratigrafice. Pe baza materialelor se poa-
te presupune că în sit au existat locuiri din următoarele perioade: neolitic-doar două 
piese și acelea discutabile-epoca bronzului mijlociu și târziu, Hallstatt timpuriu, seco-
lele III‒IVdHr (material bogat), medieval timpuriu (puțin). Preferința și intensitatea 
locuirii sitului se datorează poziției avantajoase (lunca Mureșului, râul cu toate avan-
tajele sale: adăpat vitele, pescuit etc.). 

O reanalizare a materialului ceramic de secolele III‒IV dHr din acest sit va adu-
ce noi și interesante precizări mai ales legate de ceramica zgrunțuroasă lucrată la roată.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                              
14 Dӧrner, 1968, p. 26; Crișan, Hügel, 1999, p. 34/2m. 
15 Pădureanu, 1988, p. 382-383. Recent am salvat ceramică cenușie lucrată la roată atribuită sec. 
III‒IV dHr, descoperită cu ocazia unor lucrări edilitare la intravilanul de pe strada Turturicii 
nr. 28, cartier Grădiște (inedit). 
16 Pădureanu, 1979, p. 151-153, pl. XI-XII; XV/2; XVIII/9. 
17 Barbu, Zdroba, 1979, p. 181-193, pl. I/1-7, II/1-10; Teodor, 1978, p. 178, Fig. 19/6; 48/1, 
3, 4, 7; 49/1, 2, 5, 7; 50/1, 3, 5, 8; 53/1-4. 
18 Dӧrner, 1974, p. 93-103. 
19 Benea, 1996, p. 50-55; 115-120; Hügel, 1999, p. 22-33. 
20 Dӧrner, 1970, p. 446-447; Hügel, 1999, p. 31, nota 248. 
21 Benea, 1996, p. 154. 
22 Rep.Arh.Ar., 1999. 
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Fig. 2. Arad-Dâmbul Micălăcii. 1‒3. Cești fragmentare aparținând 

epocii bronzului și primei epoci a fierului (4‒5). 
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Fig. 3. Arad-Dâmbul Micălăcii. 1‒2 Ceașcă și căniță aparținând 

epocii bronzului; 3‒4. Cești hallstattiene. 
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Fig. 4. Arad-Dâmbul Micălăcii. 1‒4. Vase fragmentare hallstattiene;  

5. Vas fragmentar din epoca bronzului. 
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Fig. 5. Arad-Dâmbul Micălăcii. 1‒4. Ceramică fină cenușie lucrată la roată. 
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Fig. 6. Arad-Dâmbul Micălăcii. 1‒4. Ceramică fină cenușie lucrată la roată. 
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Fig. 7. Arad-Dâmbul Micălăcii. 1‒4. Ceramică fină cenușie lucrată la roată. 
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Fig. 8. Arad-Dâmbul Micălăcii. 1‒3. Ceramică fină cenușie lucrată la roată. 
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Fig. 9. Arad-Dâmbul Micălăcii. 1‒3. Ceramică fină cenușie lucrată la roată. 

 
 
 
 
 



 

531 

 
Fig. 10. Arad-Dâmbul Micălăcii. 1‒4. Ceramică fină cenușie lucrată la roată. 
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Fig. 11.Arad-Dâmbul Micălăcii. 1‒6. Toarte de la vase cenușii din pastă fină 

lucrate la roată. 
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Fig. 12. Arad-Dâmbul Micălăcii. 1‒4. Ceramică roșie-cărămizie, fină,  

lucrată la roată. 
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Fig. 13. Arad-Dâmbul Micălăcii. 1‒4. Ceramică roșie-cărămizie, fină, 

lucrată la roată. 



 

535 

 
Fig. 14. Arad-Dâmbul Micălăcii. 1‒4. Ceramică roșie-cărămizie, fină, 

lucrată la roată 



 

536 

 
Fig. 15. Arad-Dâmbul Micălăcii. 1‒4. Ceramică roșie-cărămizie, fină, 

lucrată la roată. 
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Fig. 16. Arad-Dâmbul Micălăcii. 1‒7. Ceramica brună, fină, lucrată la roată. 
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Fig. 17. Arad-Dâmbul Micălăcii. 1‒4. Ceramică fină neagră; 

5. Ceramică cărămizie lucrată la roată. 
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Fig. 18. Arad-Dâmbul Micălăcii. 1‒5. Ceramică zgrunțuroasă lucrată la roată. 
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Fig. 19. Arad-Dâmbul Micălăcii. 1‒4. Ceramică zgrunțuroasă lucrată la roată. 
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Fig. 20. Arad-Dâmbul Micălăcii. 1‒4. Ceramică zgrunțuroasă lucrată la roată. 
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Fig. 21. Arad-Dâmbul Micălăcii. 1‒4. Ceramică zgrunțuroasă lucrată la roată. 
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Fig. 22. Arad-Dâmbul Micălăcii. 1‒4. Ceramică zgrunțuroasă lucrată la roată. 
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Fig. 23. Arad-Dâmbul Micălăcii. 1‒4. Ceramică lucrată cu mâna; 

5. Ceramică brună, fină, lucrată la roată. 
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Fig. 24. Arad-Dâmbul Micălăcii. 1. Ceramică lucrată cu mâna; 

2. Ceramică zgrunțuroasă lucrată cu mâna. 
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Fig. 25. Arad-Dâmbul Micălăcii.  1. Ceramică lucrată cu mâna;  

2‒3. Ceramică cenușie lucrată la roată; 4‒7. Ceramică lucrată cu mâna;  
8. Ceramică zgrunțuroasă  lucrată la roată. 
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Fig. 26. Arad-Dâmbul Micălăcii. 1. Ceramică lucrată cu mâna; 2‒3. Ceramică 

zgrunțuroasă, lucrată la roată; 4. Ceramică brună, fină lucrată la roată; 
Artefacte din bronz: 5‒6 inele; 7. Tutul. 
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Fig. 27. Arad-Dâmbul Micălăcii. 1‒3. Ceramică lucrată cu mâna. 
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Fig. 28. Arad-Dâmbul Micălăcii. 1‒4. Ceramică lucrată cu mâna. 
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