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NOI PIESE DE AUR ŞI OS DIN ATELIERUL DE PODOABE
DE LA CHEILE TURZII
Vasile Palaghie*, Cornelia-Magda Lazarovici**, Gheorghe Lazarovici***
* Muzeul Național Brukenthal, Sibiu; geminarom@yahoo.co.uk
** Institutul de Arheologie, Iași; magdamantu@yahoo.com
*** Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu; lazarovici.gheorghe.corneliu@gmail.com
Abstract. In the last excavation campaign in 2013, the team being reduced in number, could
not select all the soil resulting from sifting and washing the cave deposit, so the bags with this
material were sent to the Brukenthal Museum in Sibiu (with which we had a collaboration contract). Projects related to the rescue excavations prevented the colleague Vasile PALAGHIE
(who offered to collect the microlithic inventory) from finishing the research of the four bags.
The operation being now completed (2020), the colleague prepared the necessary documentation
(inventories, measurements, photos, descriptions) that formed the basis of our study, a supplement to the inventories of the jewelry workshop in the Peştera Ungurească/Hungarian Cave
at Cheile Turzii. The gold pieces that we will present here allow the observation of new details
related to the processing of gold by local craftsmen.
Keywords: Bodrogkeresztúr-Toarte Pastilate/Knobbed Handles culture, jewelry workshop,
gold beads, stone beads, bone beads, gold foil, hot welding, hammer welding.

Cercetările recente din Cheile Turzii, din Peşera Ungurească/Caprelor1, au
subliniat importanţa unor ateliere de bijuterii de aici şi din Peştera lui Binder2, dar nu
este exclus să fi existat ateliere și în alte peșteri cercetate de Nicolae VLASSA, deoarece au fot descoperite mărgele și în alte peșteri săpate de acesta3.
Un lot de saci, cu resturi de sol spălate în 2013, a fost transportat la Muzeul
Național Brukenthal din Sibi4, prin amabilitatea Prof. univ. dr. Sabin Adrian LUCA,
1

Denumirea iniţială era Peştera Caprelor în vechea literatură maghiară. După un bal organizat
de un grof local cu ocazia sărbătoririi mileniului, românii au dat numele peşterii de Peştera
Ungurească. O sinteză recentă, o monografie a cercetărilor din Cheile Turzii, analizează diferite aspectele generale şi particulare ale cercetărilor sistematice din chei (Monografia Cheilor
Turzii, 2021).
2
Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M., 2013; 2016; 2018; 2020; Lazarovici Gh. et alii, 2015; Lazarovici C.-M. et alii, 2016.
3
Noi am luat mostre de pământ și din alte peșteri, care a fost spălat și au fost găsite diferite artefacte (Gheorghe LAZAROVICI, Silviu GRIDAN şi Constantin APARASCHIVEI).
4
Trebuie să precizăm că, după plecarea lui Gh. Lazarovici de la MNIT, conducerea Muzeului
de atunci, Mihai ROTEA şi Ioan PISO, nu a mai dorit să continuie cercetările ȋn Chei, fiind
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care a finanţat de-a lungul anilor o parte din săpături şi a acceptat custodia lor, din care
motive materialele au fost trimise la Sibiu. Vasile PALAGHIE a selectat resturile arheologice (cărbune, microoase, unelte, podoabe) şi a pregătit documentaţia (fotografiere,
măsurători, inventariere după caz) prezentului studiu. În cei patru saci cu resturi arheologice cernute şi spălate au fost descoperite mai multe podoabe, care reprezintă obiectul studiului de faţă. Importanţa noilor descoperiri vine să completeze bogatul inventar
de mărgele de aur, os şi scoică. Toate provin din Atelierul de podoabe, aparţinând orizontului BK-Tp (Bodrogkeresztúr-Toarte Pastilate).

1. Catalogul descoperirilor

1. 1 mărgea metal (Au) + 1 mărgea os; nivel 1B2, □5 G-H6.
2. 1 mărgea mare metal (Au), bitronconică; din pământ brun; nivel 2B2 b1-b0.
3. 1 mărgea metal (Au); nivel 1B2.
4. 3 mărgele metal (două lipite), (Au) + 1 mărgea os; nivel 1B2.
5. 2 mărgele metal (Au); niv. 1B2.
6. 1 mărgea os; □ G5/4, stânga sus; nivel 2B b3-b2.
7. 1 mărgea os; nivel 2B2 b1-b0.
8. 1 mărgea os; fără date stratigrafice, pe bilet hașurat □ G6 (platformă cu o groapă
de stâlp?)
9. 1 mărgea os; nivel 2B2.
10. 2 mărgele os; nivel 1B2, □ H-G6.
11. 1 mărgea os + ½ mărgea os, ruptă din vechime; nivel 1B2 □ G-H6.
12. 1 mărgea os din stratul brun cu pigment gălbui; nivel 2B b4-b3.
Total mărgele Aur = 8 (sau 7 şi 1 dublă!)
Total mărgele os = 8 şi una fragmentară. Deci 16 piese întregi şi una fragmentară.

2. Mărgele din metal (Au)
2.1. Mărgeaua 1 (Fig. 1)
Aflată în curs de finisare, mărgeaua 1 a fost pierdută în acest stadiu6. Din macro
fotografii se poate observa tăierea, îndoirea, îmbinarea celor două capete. Ridurile oblice de la finisarea lor confirmă ceea ce am observant la alte piese, care erau prelucrate
din sârme bătute sau trefilate7, îndoite apoi sub formă de saltaleone8.
Cel mai multe mărgele descoperite la Peștera Caprei/Peștera Ungurească au
nevoiţi a căuta la Sibiu sprijin, la Muzeul Brukenthal, sub conducerea lui Cornel LUNGU şi mai
apoi a lui Sabin Adrian LUCA.
5
□ = carou.
6
Datorită dimensiunilor mici, de 2–3 mm, o piesă scăpată pe podeaua atelierului pe care se afla
cenuşă şi cărbune rezultat de la operaţiile de prelucrare (topire, sudare) putea fi recuperată cu
greu, la vremea respectivă nefiind site atȃt de fine, spre norocul nostru.
7
Ne-am pus problema dacă sȃrmele erau bătute sau trefilate: Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M.,
2020.
8
Monografia Cheilor Turzii, 2021, fig. IIC37f, IIC84b, cu analogii ȋn piesa pierdută din tezaurul de la Ariuşd (Sztáncsuj, 2005) și în cea recent descoperită de la Nebelivka (Burdo, Videiko,
2014, fig. 21/3); dar și în alte așezări gumelnițene: Bucșani-La Pod (Aurul și argintul, 2014,
p. 50), Sultana-Malul Roșu (Hălcescu, 1995; Aurul și argintul, 2014, p. 181, nr. 1.6).
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a
b
Fig. 1. Mărgeaua 1, din aur, Nivel 1B2, □ G-H6. Faţă + profil (Foto V. Palaghie).
profil dreptunghiular sau semirotund în secţiune. După această operaţie erau tăiate şi
unite. Cele cu secţiune dreptunghiulară, spiralate, sub forma unui tub scurt, pe un vârf
de ac de cupru9 sau os puteau fi netezite, operație ce lasă urme ca în Fig. 1b. Din aceeaşi imagine se poate observa tăierea parţială, oblică10, în ultima parte a operaţiei era
ruptă, iar apoi cele două capete erau unificate. Marginile laterale nu au fost finisate11,
mai mult, ele au urme de la batere, ceea ce arată că în acest caz a avut loc această operație. Nu este exclusă nici trefilarea, dar este greu de demonstrat, deoarece noi nu am
descoperit în atelier și sârme de aur, ca la Balaci şi Morteni12.
2.2. Mărgeaua 2 (Fig. 2)
Este o mărgea bitronconică, bine lucrată, frumos finisată, lată de 2,2 mm, cu
diametru de 2,3 mm, cu gaura de cca 1 mm. Prin forma sa ne aminteşte de o mărgea de
os din atelierul din Cheile Turzii13. Pe unul din capetele mărgelei, în jurul găurii, se pot
observa fâşii înguste de material rămase de la confecţionare, netezite prin presarea materialului cu un obiect dur (os sau piatră).
Mărind detaliile de la capul cu urme de sudură, prin batere la rece a firului, din
care a fost confecţionată mărgeaua (Fig. 2e–f), observăm la măriri de sute de ori, interesante detalii: urmele unor plăcuţe minuscule, din care una are o excrescență provenită de la presarea prin batere prin piele de animal, excrescanţă rămasă de la urmele
unui fir de păr; foarte probabil a fost pe piele de porc sau alt animal, după grosimea
firului şi rigiditatea pielii (Fig. 2f).
9

Monografia Cheilor Turzii, 2021, fig. IIC37a-c.f; IIC.38, IIC43a-c.
Cuţite de tăiat : Monografia Cheilor Turzii, 2021, fig. IIC.44b, c; IIC.80c1, 4.
11
Monografia Cheilor Turzii, 2021, fig. IIB66.2.
12
Lipsa unor macrofotografii nu ne permite să vedem dacă sârmele de la Balaci şi MorteniMăgură erau bătute sau trafilate (Ilie, Moldoveanu, Georgescu, 2015, p. 139, 140, 141).
13
Monografia Cheilor Turzii, 2021, fig. IIB.66.4.
10
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a
b
Fig. 2. Mărgeaua 2. Mărgea mare, bitronconică din aur; descoperită în
pământul brun, Nivel 2B2 b1-b0. Faţă + profil, detalii (e‒f) (Foto V. Palaghie).

c

d
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e
f
2.3. Mărgeaua 3 (Fig. 3)
Profilul în secţiune este de formă dreptunghiulară, marginile nu au fost finisate, dar sunt urme de sudură incompletă a capetelor. Gaura este asimetrică, determinată de o îngroşare a capului de fir/bandă, de la care a pornit îndoirea. Am mai precizat
că îndoirea era pentru mai multe mărgele o dată, capul de început era dificil de îndoit,
de unde gaura asimetrică (vezi şi mărgelele 1 şi 4).

1
2
Fig. 3. Mărgeaua 3, din aur, Nivel 1B2. Faţă + profil (Foto V. Palaghie).
2.4. Mărgelele 4 + 5, lipite (Fig. 4)
Despre cele două mărgele lipite, nu putem preciza dacă s-au lipit intenţionat
sau natural (fig. 4/2), ca urmare a picurărilor de soluţii calcaroase din bolta peşterii14.
14

Am constatat ȋn prezent asemenea situaţii, bănuim că şi ȋn trecut s-au petrecut situaţii similare, pe podeaua atelierului nu erau posibil decȃt ȋn perioadele de abandon sau când acoperişul era deteriorat.
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1
2
Fig. 4. Mărgelele 4+5, lipite, din aur. Nivel 1B2. Faţă + profil (Foto V. Palaghie).
Poate în viitor un specialist să analizeze natura lipiturii. Lipirea s-a făcut când piesele
erau finisate şi sudarea era realizată deja (Fig. 4/2), fiind decalaj între zonele sudate.
O uşoară deviere a lipiturii (Fig. 4/1) ar sugera o lipire voită (?), mai ales că ambele
piese sunt sudate, finisate. La Fig. 4/1 se observă capul de început al spiralei, iar gaura
este puţin asimetrică.
În imaginea din Fig. 4/1 se observă o uşoară deviere la ambele mărgele rămasă de la
spiralare. Desigur aceste detalii le vedem doar prin imaginea mărită, cu ochiul liber

1
2
Fig. 5. Mărgeaua 6, din aur. Nivel 1B2. Faţă + profil (Foto V. Palaghie).
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detaliile nu se observă, iar meşterul nu avea posibilitatea de a mări de sute de ori15.
La cele două piese lipirea a avut loc după finisare, cum am mai observat, iar sudarea
era de bună calitate.
2.5. Mărgeaua 6 (Fig. 5)
Mărgeaua a fost scăpată după sudare şi înainte de finisarea completă, după cum
se poate observa din Fig. 5/2. De asemenea, observăm gaura perfect rotundă, ca și deplasarea capului inferior din poză spre dreapta, rămas de la răsucirea pe spirală a sârmei/barei; capetele nu sunt suprapuse perfect, aşa au fost sudate, dar cu ochiul liber
detaliile nu pot fi observate.
2.6. Mărgeaua 7 (Fig. 6)
Mărgeaua a fost pierdută în stadiul de prelucrare și nu a fost finisată (Fig. 6/1).
Din Fig. 6/2 se poate observa cum capetele benzii din care a fost confecționată, sudată la rece prin batere, în urma îndoirii s-au desprins, îndoindu-se diferit. Cel exterior,
mai subţire, a urmărit îndoirea (Fig. 6/1), iar cel interior a urmărit spiralarea (Fig. 6/2).

1
2
Fig. 6. Mărgeaua 7, din aur. Nivel 1B2. Faţă + profil (Foto V. Palaghie).
Desigur la finisare capetele ar fi putut fi corectate, dar a fost norocul nostru că s-a pierdut în stadiul de prelucrare.
2.7. Mărgeaua 8 (Fig. 7)
Mărgeaua a fost scăpată de meșteri în stadiul de finisare la exterior (Fig. 7/2),
după o sudare aproapre completă. Marginile laterale nu au fost finisate, iar pe ele pot
fi observate neregularităţi rezultate din finisarea prin presare (Fig. 7/1‒2). Aurul fiind
15

Trebuie să precizăm că pe măsură ce obţinem noi date mărite la microscop observăm noi detalii tehnologice.
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1
2
Fig. 7. Mărgeaua 8, din aur. Nivel 1B2. Faţă + profil (Foto V. Palaghie).
moale, permitea finisarea prin presare.

3. Noile mărgele din os
Alături de piesele din aur,
uneori separate de acestea, au
fost găsite și mărgele de os. De
altfel, situaţia este mai complexă,
deoarece în campanile precedente, în aceleaşi carouri, au mai fost
găsite şi alte obiecte.

Fig. 8. Mărgea din os;
nivel 1B2, □ G -H6
(Foto V. Palaghie).

3.1. Mărgea din os (+ 3 mărgele de aur)
Piesa este puţin ovală, ceea ce permitea montarea în partea de jos a unor coliere de mărgele. Mărgeaua de os (dimensiuni D = 2,79 mm, l = 1,98 mm) are mai multe
urme de fisuri, din care unele s-au desprins, altele au rămas conservate de depunerile
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calcaroase care proveneau din picurările din bolta peşterii16.
În momentul săpăturilor noastre, erau numeroase nivelări făcute de groful local în secolul XIX, care a dat o mare serbare – un bal cu muzică şi dans ‒ cu prilejul
“serbării Mileniului”, manifestare naţionalistă a maghiarimii, după care localnicii au
numit peştera în loc de Peştera Caprelor cu noul nume de Peştera Ungurească. Straturile de cultură ale Atelierului de bijuterii au fost parţial acoperite cu materiale din
interior, iar mai apoi cu cele provenind din diferite săpături ale lui OROZS Endre, N.
Vlassa şi alţii17.
3.2. Mărgea din os (Fig. 9)
Este tot o mărgea asimetrică, de colier, marginile fiind parţial afectate de acizi
și eroziuni. Dimensiuni D = 2,73 mm, l = 1,44 mm.
3.3. Mărgea din os (Fig. 10)
Și această mărgea este asimetrică, de colier și a fost parțial afectată, ca și piesa
anterioară, de acizi, având și porțiuni nefinisate sau cu rupturi. Dimensiuni: D = 2,85
mm, l = 1,53 mm.

Fig. 9. Mărgea din os; nivel 1B2.
(Foto V. Palaghie).

Fig. 10. Mărgea din os; □ G5/G4, stânga
sus; nivel 2B b3-b2 (Foto V. Palaghie).

3.4. Mărgea din os (Fig. 11)
Mărgeaua este simetrică și a fost afectată parţial, având desprinderi pe faţă şi
margine. Dimensiuni: D = 2,67 mm, l = 1,80 mm.
3.5. Mărgea din os (Fig. 12)
Și această mărgea este asimetrică și destul de bine păstrată, având o fisură
pe una din laturi.

16
17

Monografia Cheilor Turzii, 2021, p. 4-76, 93-102-104, 117.
Monografia Cheilor Turzii, 2021, p. 2-6 ş.a.
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Fig. 11. Mărgea din os, nivel 2B b3-b2
(Foto V. Palaghie).

Fig. 12. Mărgea din os. □ G6, dintr-o
groapă de stâlp (Foto V. Palaghie).

3.6. Mărgea din os, nivel 2B2 (Fig. 13)
Mărgeaua prezintă pe o parte urme de la perforare, iar pe partea opusă sunt
două fisuri, una cu desprindere, cu diametru de 2,8 mm.

1
2
Fig. 13. Mărgea din os, nivel 2B2. Față, verso (Foto V. Palaghie).
3.7. Mărgele din os, nivel 1B2, una întreagă (Fig. 14/1), alta fragmentară
(Fig. 14/2)
Piesele provin dintr-un strat brun cu pigment gălbui, din nivelul 1B2, caroul
G-H6. Mărgica întreagă, are ciupituri de la perforare (fig. 14/1), iar dimensiunile ei
sunt D = 2,76 mm, l = 2,20 mm. Cea fragmentară, este bine finisată (fig. 14/2), iar
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2
Fig. 14. Mărgele din os.
Nivel 1B2, □ H-G6
(Foto V. Palaghie).
1
dimensiunile ei sunt D = 6,70 mm, l = 1,65 mm.
Unele mărgele provin din marginile atelierului, așa că este posibil ca ele să
aparţină şi altor nivele, având în vedere și perturbările ce au avut loc de-a lungul timpului (amenajările din sec. XIX; săpăturile lui Orosz E. și N. Vlassa; "arheologii" amatori).

4. Analogii
Cu ocazia redactării acestui articol am căutat alte obiecte de aur, apropiate ca
tip cu cele descoperite de noi, dintr-o perioadă apropiată cu cele de la Peștera Caprelor/Peștera Ungurească, care nu au fost incluse în monografia cu privire la situl investigat.
Astfel, ca analogii noi pentru plăcuţa (Fig. 16/7) şi foiţele de aur (Fig. 16/1,
3‒6) de la Peștera Caprelor/Peștera Ungurească, amintim mai multe descoperiri din
Grecia, lucrate în aceeaşi tehnică ca la Chei și atribuite Neoliticului final/ Chalcoliticului, provenind din descoperiri întâmplătoare (Fig. 15a, 15b (?)) sau în urma cercetărilor arheologice mai vechi18 (Fig. 15c). Piesele menționate nu provin din ateliere,
ele fiind asociate cu probabilitate unor necropole, dar a căror locație nu a fost identificată. Aceste plăcuțe prezintă capetele rotunjite (Fig. 15a, 15c) sau drepte (Fig. 15b/2)
și sunt prevăzute cu perforații, ca și plăcuța de la Peștera Caprelor/Peștera Ungurească (Fig. 16/7), pentru a fi cusute pe anumite piese vestimentare. Deosebirea dintre
aceste piese constă însă în grosimea mai mare a plăcuței de la Cheile Turzii, ca și numărul mai mare de perforații. De asemenea, este interesant că piesele aflate în colecția Muzeului Național de Arheologie de la Atena (Fig. 15b/3‒7) se aseamănă cu alte
foițe descoperite de noi în Peștera Caprelor/Peștera Ungurească, ce aveau marginile
18

Zachos, 2000, p. 154, plăcuță, peștera Zas, insula Naxos; pentru piesele din Fig. 15a–b nu
am găsit bibliografie.
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Fig. 15a. Tezaurul de la Aravissos
(lângă Pella), cca. 4500‒3200 BC20.

Fig. 15b. Plăcuțe de aur cu perforații din
Grecia, Final Neolithic/Chalcolithic,
4500‒3300 BC. National Archaeological
Museum of Athens19.

Fig. 15c. Plăcuţă cu perforații pe margine și urme de ciocănire din Peştera Zas,
insula Naxos (Muzeul Naxos, 7499).
îndoite (Fig. 16/3‒6), semn că au fost aplicate pe un material mai dur, poate piele sau
o țesătură mai groasă.
Reamintim că în atelierul de la Cheile Turzii noi nu am descoperit sârme de
aur, din care presupunem că erau confecționate mărgelele. Dar astfel de descoperiri
există și ne referim în primul rând la piesa descoperită la Durankulak (Fig. 17, cu secțiune circulară) sau la o descoperire mai recentă din Germania (Fig. 15d), ultima având secțiune dreptunghiulară. La acestea se adaugă cele două sârme de aur descoperite la Balaci și Morteni, în areal Gumelnița, care pot sugera acumularea și circularea
19
20

https://www.greek-thesaurus.gr/images/p1/gold_bands.JPG (21.09.2021).
https://www.amth.gr/en/exhibitions/exhibit-of-the-month/1707 (21.09.2021).
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Fig. 15d. Sârmă de aur spiralată dintr-un mormânt de femeie din Bronz Timpuriu, cu secțiune dreptunghiulară, Ammerbuch-Reusten (district Tübingen)21.

Fig. 16. Piese de aur din atelierul de bijuterii de la Peștera Caprelor/Peștera
Ungurească.
aurului și sub forme de bare22.

21
22

https://phys.org/news/2021-05-unearth-oldest-gold-southwest-germany.html (21.09.2021).
Ilie, Moldoveanu, Georgescu, 2015, p. 140, fig. 1.
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Fig. 17. Podoabe din aur și din alte materiale descoperite în
necropola de la Durankulak23.
Deoarece monografia despre cercetările din Cheile Turzii este la tipar, am adăugat aici planurile cu sinteza principalelor descoperiri de podoabe din atelier (Fig. 16‒
17).
Mărgelele de aur au fost descoperite în diferite nivele (Anexa 1). Noile piese
confirmă tehnicile de fabricare, finisare, sudare descrise de noi pe larg în cadrul monografiei referitoare la Cheile Turzii.
Numărul mare de obiecte de aur din primele niveluri sugerează fie o intensitate mai mare de producere a obiectelor de podoabă, fie scăpări mai numeroase, meşterii nefiind specializaţi sau este pur şi simplu o întâmplare.
Așa cum am arătat și în monografie, atelierul de bijuterii de la Peștera Caprelor/Peștera Ungurească din Cheile Turzii este deosebit de important, deoarece
reprezintă singurul complex de acest fel de la nivelul Epocii Cuprului nu numai din
România, ci din întreaga Europă și Asie, unde se prelucra aurul, alături de os, scoici
și diferite pietre colorate (jasp).

23

http://archaeologyinbulgaria.com/2019/09/19/which-is-the-worlds-oldest-gold-the-five-oldestgold-treasures-all-from-the-5th-millenium-bc-all-found-in-bulgaria-all-made-by-old-europe/
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Fig. 18. Dispunerea piesele de aur în atelierul din
Peștera Caprelor/Peștera Ungurească.

Fig. 19. Dispunerea podoabelor din os, piatră, și scoici
în Peștera Caprelor/Peștera Ungurească.
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Piesele de aur descoperite în diferite arii culturale contemporane provin din
așezări sau necropole, spre deosebire de piesele descoperite de noi ce au fost găsite
într-un atelier de prelucrare a bijuteriilor, cu amenajări speciale și cu diferite
artefacte folosite la prelucrarea lor. Atribuirea cronologică și culturală a atelierului la
nivel Bodrogkeresztúr-Toarte Pastilate este importantă deoarece atestă prelucrarea
aurului la un orizont cultural post Karanovo VI-Gumelnița-Kodjademen, când a fost
un adevărat boom al folosirii acestui metal. Inventarul atelierului sugerează totodată
și schimburi cu zone mai îndepărtate, de unde provin diferite tipuri de silex și
obsidian.
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ANEXA 1
Nr.
crt

Tip obiect

Localizare
în sit

1

Mărgică Au

2

Mărgică Au

3

Mărgică Au

4

Plăcuţă Au
cu 9 orificii

2006, □F5, niv.
2A1
2006, □G5, niv.
2A2
□F6, niv. 2A3,
semibordei
Toarte pastilate
2004, passim

5

Fragm foiţă
Au

2004, □F6, niv
2A3

6

Fragm foiţă
Au

2004, □E6,
vizuină animal

7

Mărgică Au

2004, □F5,
vatră, niv 2B1b

8

Fragm foiţă
Au
Fragm foiţă
Au
Fragm foiţă
Au
Foiţă Au

2004, □F6, niv
2B
2004, □F6, niv
2A3
2004, □F6, niv
2B
2004, □F6, de
la gura cuptor
din groapă
2004, □F6, niv
1.2
2004, □F6, niv
2A

9
10
11
12
13

Fragm
plăcuţă Au
Mărgică Au

Nr. foto

Inv. Sibiu /
Inv.
şantier
Gh.Laz
/Inv MNIT
284-285, 286 - sudură pe
T - 5678 /
faţa opusă, 287- faţa opusă
inv 45
288 - 1 faţă, 289-290 detalii, T - 5679 /
291 - a 2a faţă
inv 44
294-295
T - 5681
303-sudare la rece, 1 faţă304-detaliu, 305 gaura +
suduri; a2a faţă 306, capăt,
perforaţie, urme finisare,
307 scrijelitură în placă
308 - detaliu scrijelituri,
309 tot, 1faţă - 310, a2a faţă
311
1faţă -312-313-314, a2a faţă
315-detaliu decor cu mici
găuri, 316-detaliu
1 faţă - 317 -detaliu cu
defect, 318, sudura pe
dungă; a2a faţă 321-322
1 faţă - 324-detaliu fisură,
325; a2a faţă 326
1 faţă -327-328-329; a2a
faţă-330
1 faţă - 331, 332; a2a faţă 333-capăt, 334-335
1 faţă - 336, 337 - urme de
incizii; a2a faţă - 338,
integral
1 faţă - 339; a2a faţă -340,
341-342 detalii
1 faţă - 343; a2a faţă -344,
345 -tăietura, cu 180°
depuneri-346; 347-348
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T - 5722 /
inv 111

T - 5723 /
inv 89
T - 5724 /
inv 21
T - 5725 /
inv 112
T - 5726
T - 5727 /
inv 90
T - 5728 /
inv 113

T - 5730 /
inv 38
T - 5731 /
inv 39

Nr.
crt

Tip obiect

Localizare
în sit

Nr. foto

14

Mărgică Au

2004, □F5, niv
1.2b

15

Mărgică Au

2004, □E6,
material din
ruptură

16

Mărgică Au

2004, □F5, niv
3A

17

Mărgică Au

18

Mărgică Au

19

2 Mărgele
Au lipite

2004, □F6, niv
2a1
2007, □F7, gr.
cu cenuşă în
formă de „O”
2007, □G6.1,
niv 2A3-2B, lat
de E,

20

2 Mărgele
Au lipite

21

2 Mărgele
Au lipite

22

Foiţă Au,
fragm

2007, □F6,
marginea de E
şi N, niv 2A32B0
2007, □G6.1,
niv 2A3-2B, lat
de E
2007, □G6,0,10m, niv 1.2

23

Foiţă Au,
fragm

□F6/F7, perete
de S, niv A3

1 faţă – 433-434;a2a faţă435-436

24

Foiţă Au,
fragm

2007, □G6,
latura de E

1 faţă - 436; a2a faţă-437439

1 faţă - 350,351-detalii; a2a
faţă-352,353,354; în dungă
355-356-357-358
1 faţă – 359-360; a2a faţă 361, 362-detaliu sudură,
363-364- defect; pe dungă
365- cu tăietura / sudura,
366
1 faţă –368-369; a2a faţă
370-372-373; pe dungă
lipitura 374-376
1 faţă – 377-378; a2a faţă
379-380; pe dungă 381-382
1 faţă – 384-385; a2a faţă386; pe dungă -388
1 faţă –389, 390-392
detalii; a2a faţă-393-394;
pe dungă 395, 396 - sudura
a 2a mărgică, 397-400
detalii
1 faţă – 404; a2a faţă-406,
detaliu sudură 407-408; pe
dungă 409-414
1 faţă –415-418; a2a faţă419-420; pe dungă- 422423; 424altă dugă, 425-430
431-432
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Inv. Sibiu /
Inv.
şantier
Gh.Laz
/Inv MNIT
T - 5732 /
inv 41
T - 5733 /
inv 114

T - 5734 /
inv 239?
T - 5735 /
inv 40
Inv. depozit
Sibiu A11002
Inv. depozit
Sibiu A10996
Inv. depozit
Sibiu A10993
Inv. depozit
Sibiu A10995
Inv. depozit
Sibiu A11007
Inv. depozit
Sibiu A11012
Inv. depozit
Sibiu A11011

Nr.
crt

Tip obiect

Localizare
în sit

Nr. foto

25

Foiţă Au,
fragm

□G6.1, niv 2A32B, latura de E

440-441

26

Foiţă Au,
fragm

443-445

27

Foiţă Au,
fragm

2007, □G6,
Atelier-gârlici,
niv 2B1
2007, □G6.1, niv
2A3-2B

28

Mărgică Au

2007, □G6,-0,10
m

29

Mărgică Au

30

Mărgică Au

2007, □F7, Gr.
cenuşă formă de
„D”
2007, □G6,-0,10
m, niv. 1/2

1 faţă - 450, 451-tăietură; 453-detaliu îmbinare;
pe dungă 454-457
1 faţă - 458; a2a faţă460, 461-detaliu; pe
dungă 462-465
466-470; pe dungă 471472

31

Mărgică Au

2007, □G, lat de
E

32

Mărgică Au

33

Mărgică Au

2007, □G6, niv
2A3, extindere lat
E
2007, □G6.1, niv
2A2-2B, lat de E

34

Mărgică Au

35

Mărgică Au

36

Mărgică Au

2007, □F5,
Atelier, colţ SE,
niv 2B1

37

Mărgică Au

2007, □F5, vatra
de NE, niv 5, niv
2BA bază

2007, □F6, niv
2A3-2B0, lat de E
2007, □F7, niv
A3, perete de SE

1 faţă - 446; a2a faţă448-449

1 faţă - 473-475; a2a
faţă - 476-477; pe dungă
478-480
1 faţă - 481; a2a faţă483, 484-485, detalii; pe
dungă 486-495
1 faţă - 496-499, detaliu
lipitură-500; a2a faţă
501-504
1 faţă - 505-507; a2a faţă
-508-511; pe dungă-512
1 faţă - 513-514; a2a
faţă -515-516; pe dungă
517-520
1 faţă -521-522, 523-534
sudura; a2a faţă 525, detalii 526-527; pe dungă
528-529
1 faţă - 530-534; pe
dungă-535-sudură, 536

571

Inv. Sibiu /
Inv. şantier
Gh.Laz
/Inv MNIT
Inv. depozit
Sibiu A11009
Inv. depozit
Sibiu A11010
Inv. depozit
Sibiu A11008
Inv. depozit
Sibiu A11005
Inv. depozit
Sibiu A11001
Inv. depozit
Sibiu A11004
Inv. depozit
Sibiu A11000
Inv. depozit
Sibiu A10984
Inv. depozit
Sibiu A10985
Inv. depozit
Sibiu A- 10992
Inv. depozit
Sibiu A10999
Inv. depozit
Sibiu A10997
Inv. depozit
Sibiu A10998

Nr.
crt

Tip obiect

Localizare
în sit

Nr. foto

38

Mărgică Au

1 faţă -537-538; a2a
faţă-539-543; pe dungă
544-545

39

Mărgică Au

2007, □G6, 0-0,2
m, strat brun cu
pigment, deasupra
bordei
2007, □G5, -0,1 m

40

Mărgică Au

2007, □F6/F7, niv
2B1, absida de S

41

Mărgică Au

42

Mărgică Au

2007, □G6, 00,20m, deasupra
bordei
2007, □G6, niv 1.
2, -0,10m

43

Mărgică Au

44

Mărgică Au

45

Mărgică Au

2007, □F6, din gr.
cu cenuşă albă
formă de „D”

46

Mărgică Au

2007, □G6.1, niv
2A2-2B, perete E

47

Mărgică Au

2010, □G4b, niv
1/2

48

Mărgică Au

2010, □G4b, niv
2B2, Atelier

2007, □F6, niv
2A3-2B0, margine
E şi N
2007, □F6/F7, niv
2B1, absida de S

1 faţă -546-549, sudură
550; pe dungă 552-555
1 faţă -558-559, detaliu
560; a2a faţă -561,
deta-liu 562; pe dungă563-566
1 faţă – 567-569; a2a
faţă-570-571; pe dungă
572-575
1 faţă -576-577; a2a faţă
-578; pe dungă-580-583
1 faţă -584-585; a2a faţă
-586, detalii 587-590
1 faţă -592-593; a2a
faţă-594-595; pe dungă596-597
1 faţă -598-599; a2a faţă
-600-601; pe dungă 602
Foto cu vârf Cu şi
mărgica- 603-605
1 faţă -606-607, detaliu
sudură 608-609; pe
dungă- 610-611
1 faţă -612, 613-614 detalii sudură; a2a faţă615, zona cu sudură 616;
pe dungă-617, detalii
618-619
1 faţă -620-622; a2a
faţă-624-626; pe dungă
627-629

572

Inv. Sibiu /
Inv. şantier
Gh.Laz
/Inv MNIT

Inv. depozit
Sibiu A10987
Inv. depozit
Sibiu A10990
Inv. depozit
Sibiu A10988
Inv. depozit
Sibiu A11006
Inv. depozit
Sibiu A10994
Inv. depozit
Sibiu A10991
Inv. depozit
Sibiu A11003
Inv. depozit
Sibiu A10986
47

‒

Nr.
crt

Tip obiect

49

Mărgică Au

2010, □H6, niv
B2a2

50

Foiţă Au,
fragm
Foiţă Au,
fragm
Foiţă Au,
fragm

2010, □G4, niv
2B1 bază, -1,45m
2010, □F6, niv
2B1 bază
2010, □H5, -1,40
m, din strat verzui
2010, □G6, H5,
G5, niv 2Bb2
2010, □G5,
răzuire
Peretele de E

51
52
53
54
55

56

Foiţă Au,
fragm
Foiţă Au,
fragm
Foiţă Au,
fragm

Localizare
în sit

Foiţă Au,
fragm
Foiţă Au,
fragm
Foiţă Au,
fragm

2007, Atelier,
niv. 2B
2007, □G5, niv
2B1
2007, □F6, niv
2A3-2B0,
marginea de E

60

Mărgică Au
de la saltaleoni!
Mărgică Au

61

Mărgică Au

62

Mărgică Au

2007, □G6.1, niv
2A2-2B, lat de E
lărgire
2006, □G5, niv
1.2
2007, □G6, niv
2A2, margine de
E
2007, □G6, niv
2A2, margine de
E

57
58

59

Nr. foto

1 faţă –630-632; a2a
faţă-633,detaliu 634,
tăietură 635; pe dungă
636-639
1 faţă -640, detalii 641644; a2a faţă-645-646
1 faţă -647-648; a2a
faţă-649, detaliu 652
1 faţă –653-655; a2a
faţă- 656, detalii 657658
1 faţă -659-660; a2a
faţă-661, detaliu 662
1 faţă -663-665; a2a
faţă-666
1 faţă -669, detaliu 670;
a2a faţă-673-677; Foto
667-668- fragment
argilă
1 faţă -678-679; a2a
faţă-680, detaliu 681
1 faţă -682, detalii 683685; a2a faţă- 686-687
1 faţă -688, detalii 680690; a2a faţă-691, detalii
692-693; pe dungă 694699
pe dungă 700-706; 1
faţă -709-710; a2a faţă 711
1 faţă -714-716; a2a faţă
-718; pe dungă 719-722
1 faţă -723-725; a2a
faţă-726, detalii 727728; pe dungă 729-732
1 faţă -733-735; a2a faţă 736-739; pe dungă 740,
detalii 741-743

573

Inv. Sibiu /
Inv. şantier
Gh.Laz
/Inv MNIT
‒

‒
‒
‒
‒
‒
inv GhLaz
165
inv GhLaz
257
inv GhLaz
256
inv GhLaz
109
inv GhLaz
255
‒
inv GhLaz
89
inv GhLaz
90

Nr.
crt

Tip obiect

Localizare
în sit

Nr. foto

63

Mărgică Au

64

Mărgică Au

2007, □G6, niv
2A3/2B, margine
de E, lărgire
2007, □G6, niv
2A3/2B, margine
de E, lărgire

65

Mărgică Au

66

Mărgică Au

67

Mărgică Au

1 faţă -745-746, detalii
747-749; a2a faţă-750752; pe dungă 753-759
1 faţă -760-763; a2a
faţă-764, detalii 765768; pe dungă-769773, detalii 774-779
1 faţă -780-784; a2a
faţă-785-788; pe dungă-789, detalii 793-801
1 faţă -802, detalii 803805; a2a faţă-806-807;
pe dungă 808-812, detalii -816
Foto V. Palaghie

Inv Sibiu

68

Mărgică Au

Foto V. Palaghie

Inv Sibiu

69
70

Foto V. Palaghie
Foto V. Palaghie

Inv Sibiu
Inv Sibiu

71
72
73
74

Mărgică Au
2 Mărgele
lipite Au
Mărgică Au
Mărgică Au
Mărgică Au
Plăcuță Au

Foto V. Palaghie
Foto V. Palaghie
Foto V. Palaghie

75

Mărgică Au

76

Mărgică Au

77

Mărgică Au

78

Mărgică Au

79

Mărgică Au

80

Mărgică Au

Inv Sibiu
Inv Sibiu
Inv Sibiu
InvMNIT
P74776
InvMNIT
P74777
InvMNIT
P74778
InvMNIT
P74779
InvMNIT
P74780
InvMNIT
P74781
InvMNIT
P74782

2007, □G6, niv
2A3/2B, margine
de E, lărgire
2007, □G6, niv
2A3/2B, margi-ne
de E, lărgire
2013, Nivel 1B2,
□ G-H6
2013, Nivel 2B2
b1-b0, în pământul brun
2013, Nivel 1B2
2013, Nivel 1B2
2013, Nivel 1B2
2013, Nivel 1B2
2013, Nivel 1B2
2003, □F6,
-0,60 m
2003, □F6,
-0,85 m
2003, □F5,
-0,35 m
2003, □F6,
-0,35 m
2003, □F5,
-0,65m
2003, □F5,
-0,65m
2003, □F5,
-0,65m

574

Inv. Sibiu /
Inv. şantier
Gh.Laz
/Inv MNIT
inv GhLaz
258a
inv GhLaz
258b
inv GhLaz
258c
inv GhLaz
258d

Nr.
crt
81
82
83
84
85

Tip obiect

Localizare
în sit

Nr. foto

Mărgică Au 2003, □F6,
-0,70m
Mărgică Au 2003, □F5,
-0,65m
2003, □E6,
Colț foiță
-0,50m
Au
2003, □F6,
Colț foiță
-0,70m
Au
Mărgică Au 2003, □F6,
-0,35m

575

Inv. Sibiu /
Inv. şantier
Gh.Laz
/Inv MNIT
InvMNIT
P74783
InvMNIT
P74784
InvMNIT
P74785
InvMNIT
P74786
InvMNIT
P74792
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