
SONDAJE STRA TIGRAFICE LA ClUMBRUD (JUD. ALBA) 

Cadrul geografic: 

Ciumbrudul este unul dintre satele aparţinătoare municipiului Aiud, situat la  4 km est de acesta. 
Din punct de vedere geografic, localitatea se plasează pe Culoarul Turda-Alba Iulia', cuprins Între două 
mari unităţi de relief, Munţii Trascăului ş i  Podişul Transilvaniei, Într-un spaţiu modelat şi străbătut de la 
nord la sud de apele râului Mureş'- Sectorul de luncă În care este amplasat satul prezintă O asimelrie 
evidentă, consccintă a Împingerii exercitate de râurile care coboară din Munţii Apuseni', astfel Încât lunca 
de pe partea stângă este mai Îngustă prezentând un accentuat abrupt spre podiş (Pl.lIa). Incinta Liceului 
agricol, spaţiul la  care vom face referire specială, se găseşte pe prima terasă (TI) a Mureşului,  ce are 2-4 
m altitudine relativă faţă de luncă, fiind mărginită la sud·est ş i  sud de Valea Râtului, un pârâu cu debit 
scăzut (Pl.l/b). 

lstodcul cercetărilor: 

Vatra satului şi imprejurim i le s-au dovedit a fi o zonă prielnică habitatului uman Încă din ccle 
ma i vechi timpuri, fapt dovedit de bogatul material arheologic apărut de-a lungul vremii, urmare a 
descoperirilor fortuite sau a cercetărilor sistematice. 

Prima semnalare a unor piese arheologice provenite de la  Ciumbntd este făcută În anul 1887 de 
catre Teglas Gabor, care se referă la urme scitice descoperite aici'. 

La Început de veac, Herepei şi M. Roska' amintesc, alături de alte localităţi cu depuneri funerare 
scitice, Ciumbrudlll. Informaţia este preluată şi de către V. Pârvan in monumentala sa lucrare, Ge/icd'. 
M. Roska. in binecunoscutul repertoriu', semnalează. provenind de la Ciumbrud, fragmente ale unui vas 
cu "picior În tub" din epoca de aramă, ceramică din epoca bronzului şi urne villanoviene provenind din 
mormintele aparţinând primei vârste a fierului. aflate În hotarul cu Sâncraiul de Mureş. 

Descoperi le Întâmplătoare făcute În anii '50 au dus la organizarea primelor cercetări arheologice 
sistematice defăşlIrate În campaniile din 1957·1958'. Aceste săpături conduse de catre ŞI. ferenczi şi A .  

Dankanits. au perm is identificarea in punctul "Podei" a unui cimitir de inhumatie creştin, cu 32 de 
morminte. databil În secolele IX-X'. Podoabele, piese de inventar sunt imitaţii după modele bizantine, 
asemanătoare Cli cele descoperite În Moravia şi Ungaria nordie<i, vehiculate În mediul slavw În acelaşi 
loc a fost giisit un mormânt de inhumatie din secolul IV apa'linând culturii Sântana de Mureş-Cerneahov, 
precum şi urme de locuirc datate cu monedă de ia Ştefan Il (1114.1131)". Săpături le de pe terasa 
., Podireu" au avut ca rezultat degajarea unei necropole de tip scitic, care a făcut obiectul ullui elaborat 
studiull. 
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:\-1. Bunl, C/lloQ/'ul Jfureşului, obs ervap-i geolllOljoLoJ!ice. in Stlldii }1' eercet/iri de geologie. geofiziC'a şi geografie. 

XXXIII. 1986.1'.43. 
Geogrojla României. voi. III, Bucureşti, 19S7, p.635. 

T. M�;rariLL 0, Bogdan. A \1aier. ./udelul A/ha. J1.ucurcşti, J 980. p.35, 

G. Tegias. in ()r .... iJs-fermeszet!//domanyi ErtesÎ/d. XII. 1887, p.82. 
K. H�rcpcj, A .Va,'<,.ry-t.:I/,vedi Ahizeum ncmelv re,rpscgeirol. in ,..Irchr;,.t .. XVI!. 1897, p.63-68; M. Roska, Skytlw siruk 

IJ/skirdl. in Dolgo;::atok/TraWlux. IV. 191.1, p.40. 

V. Poin an. Gerica. o protoisforie a Daciel. Bucureşti. 1926. p.J52. 

M. Ro:�ka. Ei'dely RegeszetÎ Reper/OFill/lla. Cluj, 194-2,1'.64. 

A Oankanits. 1. Ferenczi, SăpJJlIrile arheologice de 111 Ciumhrud (r. Ailld, reg. Chy), în MC·1, VI, 1959. p.605·615: 

d:: as�mcnt:a. 1. F�rcnczi, Săpă/II rile de salvare de /a ('iumbrud, în :\,fCA, V II, 1960, p.1 <) 1-200. 

A f)d[,kanits, 1. Ferencz.i, or.cif., p.605. 

!suma României. \'01.11. 1962. p.31 �i p.48 şi fig..20. 

A. D .. ,nkanits. , . Fcr�nczi. op. cit . . p.6! II. 
Şt. Fe:-cncli Omitind seiIic de la Cillmbrlld, parreu I. in .-!c/a.\I.\'. Il. 1965. p.76-1 04; parrea Jl, in Acta;\IV, lII, 1966, 

p.49-6J:partea /Il, in ACfaJIX, IV. 1 967. p. 1 9-45: parte(l fl"'. in .-lctoMN, VI. 1969, p.47-65;partea V, În ,,/(-(IIMN, 

VIII. 1971. p.II·36. 
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Sondaje stratigrafice la Ciumbrud 29 
De altfel inventarul funerar bogat, reprezentativ, precum şi contextul cultural al descoperirii au 

făcut ca în literatura de specialitate, numele localităţii Ciumbrud să fie dat unui grup cultural hallstattian 
târziu din Transilvania centrală". 

Într-o periegheză făcută În anul 1963 cercetătorul c!ujan Mircea Rusu a recoltat de pe prima 
tcrasă a Mureşului, de pe partea stângă a pârâului ce curge pe lângă marginea sudică a parcului �colii 
horti-viti cole, fragmente ceramice dacice lucrate cu mâna �i ceramică romană provincială". 

în anii următori, muzeul din Aiud a continuat să achiziţioneze diverse piese găsite Întâmplător 
în zona localităţii. Pe baza sesizări lor făcute În toamna anului 1968 au fost realizate trei sondaje". in 
punctele "l.a Cioaca" şi "La le" au fost surprinse urme de locuire din epoca romană. iar În sondajul de -
la "Bokk Pista", situat la sud de sat. a fost descoperită ceramică Wietenberg şi un strat hallstattian. In 
aceeaşi comunicare 1. Winkler, 1.. Chiţu şi A. Barda prezintă de asemenea şi descoperiri întâmplătoare. 
precum un cell cu plisc. hallstauian; un mic vas roman şi tragmente ceramice pictatel6 aparjinând culturii 
Pelreşti, aceste din urmă găsite cu ocazia săpării unei gropi in clutea Liceului agricol. 

Tangenţial. Ia descoperirile de la Ciumbrud au fost făcute referiri bibliografice numeroase de 

către cercetători, Între care amintim pc D. Prolase. D. Popescu. 1. H. Crişan. AI. Vulpe. 1. Mitrofan, C. 
Buzdugan, V. Vasilie\', E. Muscalul7 - . Expunere de motive: 

Descoperirile arheologice. numărul şi importanţa lor, precum şi relativ bogata bibliogratie, 

lixează hine locul ocupat de localitatea Ciumhrud în cadrul arheologie; româneşti. 
:\1ai buna cunoaştere a situaţiei, precum şi intenţia de a surprinde urmele unei eventuale aşezări 

aparţinând culturii Petreşti. au fost considerentele pentru care. În vara anului 1995, În perioada 22 august
! septembrie, un grup de 15 studenţi ai Universităţi i "1 Decembrie 1918" Alba Iulia au participat la () 

tabără studenlească de arheologie . Acţiunea s-a desiăşurat sub coordonarea ştiinţifică a profdr. 1. Paul 
�i a Icct.drd. 1. AI. Aldea, fiind supraveghetă de către prcp. M. Ciuti\. Iniţiativa a rost susţinută financiar 
de către D.J.T.S. Aloal8 şi uman de către Liga studenţilor. 

Principalele scopuri propuse au fost acelea de a fa miliariza studenţii cu problemele ridicate de 
organizarea unui şantier arheologic, dar şi Însuşirea Îll lregii metodologii i mpusc de rigorile cercetării 
-;;tiinţifict.:) aU1t cele privitoare la executarea corectă a sondajului arheologic, cât �i aspectele legate.: de 
prelucrarea şi valorificarea materialului rezultat. 

* 

70na a\"lItă î�1 vedere pentru a fi în'/cstigată cor�spllnde actualei int..:intc a Li ceu lu i agricol, aflat 
in ccntrul localiLăţii. In cadrul şantierului, din cele patru seqiuni trasate au fost executate trei. Sondajul 
numărul unu1. eLI dimensiunile de 5x 1.5 111 a fost plasal in zoua "erde din fala intrării În liceu (Pl.l/h), şi 
a fost abandonat după decopenare . • In unnătoarele rânduri vom Încerca o prezentare cât mai sintetică a in formatii lor privitoare la 
.stratigrafia şi aspectele de cultură materială surprinse în sondaje le efectuate. 

• •  
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Sondajul nr. II a fost realizat în faţa noii clădiri a licculuil', orientat nord-sud. paralel cu 

(m:idopedia arheoLogiâ �i tSfoneÎ "edli ,1 Româllit!i. '('U (:\-L). p.307. 

D. Prutasc. f'robleli/a c0I11iJluit:i(ii in Oacia Îl1lllmilla.1rllf?ologÎei ,,,i numismaticil, Buctln:ş:i. IY66, p.203. 

I. \Vink!;:;-. 1.. Chitu. A. Borc!a, \'of descopcrin lIi"heologlvl! la Cilllllhrlld. in .-lpl//w·;L X. 1472. p.683-70l. 

Ihideill. p.689, tig.l 0_ 

D. T'ro(as�. op_cit., p.230; D Pop..::scu. în .,-;cn-. !lI. IWi9. p.-lS7: id<:m. în DacIo. };S. XliL 1969. p_522·523: 1. H. 
Crişan, C�ramicl1 daco-getic;i; 11ucurqti. 1969, p.259: idcm. în In memoriom C. Da{covicill. Cluj, 1974. p.99: Al. 
Vulpe. În .\telJl.il1!., 2. 1970, )).152: iocm. in {stros. �-3. J9� 1-1'183. p_1 i 9: 1. \·lilrof'i!.n. Aşez/iri ale Pupl/laliel 
oi/{oh!tm(: in Dacia Super;onr:t. ill ACfa.\!.\.IX, 1972. p.llj: V. Vasilk\--. Scilii aJ!J.tf(;r� pe 1.?/'ilOrili/ României. (Ju.i
:--':UJ)lKU. 1980. p.16.33.34: C. BUi'Jugan. în _,'CII A. � 1. 198:J. -1. r.623. 

Dm p:tt1t�a D.J. LS. Alba. rcspollc;;abil de proi�'t:l it fo�t as:.,."-ur Claudia Sidac. drela ii multumim şi pe �1\'C:-;Iă calc pentru 
aportul adm la bun;} desfăşurare a taberei. 
I.a r�i.dizare�l sondajului Ilr.!] <tU participat următorii studenti: D. Pet]"i�, A. Glig'Jr, C. In.::1. P. St,�nca. 
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Sondaje stratigrafice la Ciumbrud 31 
construcţia, la o distanţă de 5 m de aceasta, în dreptul paratrăsnetului. SI[ are dimensiunile de 2, 15x I ,5 
m. Escavare� pe nivele de câte 0.20 m a permis raportarea descoperirilor la profilul săpaturii. Stratul de 
humus are 0,20 m grosime, iar solul viu îşi face apariţia În jurul adâncimii de 2,40 m, încadrând pe 
verticală 2,20 m de depuneri culturale in care de jos in sus, se disting unnătoarele straturi (P1.II): 

l. Strat cneolitic cu elemente de factură vinciană târzie. cu o !!rosime de 0.30 m ce are În structură . -
bulgări de chirpici, ceramică şi resturi osoase. Fragmentele ce-ramice.în general atipice se-remarcă prin 
cal itatea pastei. Semnalăm prezenţa unei ceramici lucrate din pastă fină, bine arsă, de culoare brun deschis 
la interior şi negru la exterior, extrem de bine lustruită. a cărei formă cu profilul in "S" (PLIll/2) i�i 
găseşte asemănări in ceramica viciană de fază Omiţa Vest" (paralelizată la nivel Vinea B2/C şi C), tip 
ceramic regăsit şi in nivelurile inferioare (Turdaş) din aşezarea de la Pianu de Jos-"Podei"". Materialul 
litic cuprinde două lame neretuşate cu secţiune triunghiulară din gresie siiicoasă, de culoare deschisă 
(1'1.111/9) sau cenuşie (Pl.I IlI8), precum şi o aşchie de cu loare cenuşie brună sticJoasă (Pl.1lI1 10) care putea 
fi utilizată ca şi grataar. Din piatră şlcfuită avem un lopor neperforal. dilllr-o rocă de culoare cenuşie 
deschisă, de formă trapezoidală, cu una din feţe mai bornbată, cu tăişul curbat la extremităţi, bine ascuţit 
(Pl.lIll1 1). 

Il. Strat hallstattian, cuprins Între adâncimile de 1,80-2.10 m, având În componenţă in special 
ceramică şi din care provine o parte din buza unei străchini invante (Pl.llI/3), dintr-o pastă fină de 
culoare brun-gălbuie. puternic lustruită, ornamentata !n tehnica canclurii ori/.ontalc şi a impresiunii cu 
un şir de semne În forma literei epsilon. :ntoarsă in\ers. CeramieC1 aparţille culturii Basarabi, ornamente 
similare tiind Întâlnite in descoperirile făcute la Valea Timişului-"Rovine"". Ln alt fragment ccramic 
provine din bunI unui vas de mi<..:i dimensiuni ornamentat prin incÎzie cu un motiv triunghiular umplut 
cu haşuri paralele uneia din laturi (Pl.lIIl7). cu numeroase analogii pe teritoriuljudcţului Alba". 

!Il. Strat Latene, cuprins Între adâncimile de I AO·I ,80 m, marcat de ceramică geto-dacă lucrată 
Cli mâna. dintr-o pastă cu nisip şi pietriccle în compozine. de culori închise� CLI nuanţe de brun Închis şi , 
cenll�ill. Intre formele reconstituite se numără cea)ca dacică cu gura largă� fundul Îngust. având pereţii 
obi ici. T oarTa este ruptă din vechime (Pl.IlI!4). Ceram i�a geto-daeică estc ornamentată CII motive In rei icf, 
"kcole sau brâuri alveolate (PUII/5), care se regăsesc pe mai multe rragmentc. Ceaşca dacică reprezint;; 
şi un element de datare, formă cu analogii la Pccica':':, Înc,adrat5 În faza clasică (J 00 l.e.ll,-I 06 e.n,) il 

c:cramicii geto-dacicc după 1. H. Crişan2'. 
IV. Strat ue epocă roman[l, Între 1-1,40 ITI adâncime, cu olărie provincială romană, lucrată la roată 

rapidă, carc păstrează pc faţa interioară acele "coaste" , urme sÎe modelării, Ma.ioritatea sunt fragmente 
atipicede culoare roşie cărănlizic. rezultatul unei arderi oxidantc, Din acela�i context provine un fragment 
din buza unei fi'uctierc dacice reali/ată la roată dintr-o pastă timl, arsă reduc[llOr. de culoare cenuşie. Cll 

i;Ul.3 Iată. nlsfrânlă spre exterior, cu an alogii În descoperirile de- la Ruciir{>, Obreja1', Aiud�g şi Poiana]'), 
a\'tInd caracteriSTicile generale ale tipului V (1. II. Crişan)-;() de vase fructieră, tip care va continua să existe 

:? (:) 

" <. ; 

t-: L()m�a. DO/1!/l;es ,.;onCCJ'.I1U1II ia c;\'i!i:alio!l r'i:;(�1 du Sw(·Oll!!st de ia Noulli/mie. In i.Jac!o. ��S, XIIl, fig 9/10. 

1. ]'at!!" C't:hura Pdrcşti, Bucun.:şli. 1992. p.60. Vezi ş� f�idelli. r' 19. Lxp[ica�iilc p\;ln�ei XXI: r�nalogii PLXXI, 3.-1. 
\ I G um�'. CI\'ili::a Jia prim?i epocÎ CI fiert:h!i În .\lul-Vl.!swl ROI'uÎlliei. Bucllr�şll. 1991. 1'1.1 ,x X XV i LI O-
i!. Cillg1:dcan, C"lIliilro J311sal'obl pe fi?/'ilOriui j!lrl Alrll. in :11'11111111. XIV, 1976, p.19. Iig.Y:8-9. 

[, ! t. ('ri,';i"n, CCl"a;wl."a ... Pl.XLVI'9.13,22. 
ibidem. p.I.53. 

i. 130gd;,m-Cătănicîu. Cemmico dacic.1 d!ll eos'cdiulII-/l/ de iri Ruei;'''' in .-Lw,II\:, XXII·XXfll, 1985·1986, p,ll i. 

PUL II.), 

D. Pr()u)s� Aşezarea ;ii cillliliJ'l/i daco,,'wi!(//! de {,; Of,"f;/(� tJi'W,'siiwlfi.U,), o n:."uii dr)vod:i desţJi"e perm:m('f/!(.' 

POPI/iaficl (Julo1!ton.:: În Dacia J'!?/1](!llil;:� postroll/t'//;/ in. le{{/.l/\. ViiI. 1971. ;).1-'1. Iig.5:'3. 

V. Pfln·;\il. Gdica, n��cun:şti. It)R2. tig.31J;. 

), 1-1. Cri,".�l1. O(J.,:!/.. fiQ.8{Jil ' .  . 
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planul sondajului 

-1.89m -1m 

profilul nordic 

1 
lL......'-L-Ll strat de epocă romană , 

II 1// /11 v//// 

humus. ..... __ -' sol viu, 

cond uctă , piatră 

-1.30m 

medieval. 

umpluturu şantului 

PLIV. Ciumbrud. Sondajul Illil995 

33 

o. 

b. 

pietriş 



34 A.BADEA, M.cAsTA1!\N, lVI.COZA, M.GLTGOR, V.ISTRATE, IJ.PETRIŞ 

--_.- , , - - ,' .. - - . . , .. 
D----l \ 
1 
L 

�:) 

-' ------1 ... 

, 

�_ .. - . 

2 

5 

e ..----=:------,-----, -r .. --.. . -- --

L' _ .. _, , . . . . _ _  , .... ___ .. _......., 

f 

7 

! , ! 

.--------,- _ .. - -_ .. , .. . . .. ,. _ . .. ,-

, 

L..------i 
, 

I 

---,-;'=-::_,� 

I 
-- ---< __ o 

i 

". . . . . . ��-

-�"

rl' 

------� 

'_�.-; .  :O_0,' .:"- ,·.T . . .. ' ,'. 
- .' " ' . ',' . ..... ... 

. -. �.' - .  ' . : 
..... .' : 

> �' --

- ' . ' 

.. , 

9 

" - '  -. 

" .. " . .. -

. ---

. . 

Pl.V 
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şi după ocupaţia romană"-

V. Strat cu aspect cenuşos care se conturează Între 0,75-1 m, cu puţine materiale ceramice, 
ncrelevante. Pe profilele răsăritean şi sudic se observă sub forma unor lentile de cenuşe, urmele mai 
multor vetre. De la acest nivel coboară o groapă, surprinsă pe peretele vestic, cu ceramică puţină, oase 
şi cărbune de lemn. Asemănarea cu situaţia din S IV oferă posibilitatea de a considera acest strat ca 
aparţinând unui orizont medieval timpuriu. 

VI. Strat de pământ de culoare cenuşiu deschisă, cu materiale ceramice lucrate la roată, de factură 
medievală. 

VII. Strat format dintr-o depunere uniformă de pietriş, cu o grosime de 0,20 m. 
Sondajul nr. III. Secţiunea de 5xl,5 m cu orientarea E-V. a fost plasată" pe rondoul de flori care 

se găseşte la apus de conacul familiei nobiliare Kcmeny. Stratigrafia se prezintă destul de clară, solul viu 
aflându-se la circa 1,50 m adâncime. Deoarece a fost surprinsă o conductă, adâncimea de săpare diferă 
pe segmente. Sesizarea unei aglomerării de pietre a necesitat deschiderea unei casete (C 1) de 1,25xO,60 
m pe latura sudică, pentru lămurirea situaţiei (PI.IV/a). Pe profilul nordic al secliunii s-au putut distinge 
următoare le straturi de depuneri succesive a căror descriere, împreună cu prezentarea materialelor 
reprezentative va fi făcută În rândurile următoare. 

1. Strat cu elemente de epocă romană, cuprins Între 1.25-1.50 m, În care descoperirile constau in 
special din ceramică provincială. Formele sunt ale unor vase de mici dimensiuni, castroane (PI.V/J) şi 
căniţe (PI.V/2) din pastă cărămizie cu corpul bombat. ornamentat prin canelare având buza scurtă uşor , 
evazată. tiind asemănătoare cu descoperiri de la Tunla33 şi ROn1ulaH. In câteva cazuri fragmentele prezintă 
urme de vopsea roşie-vişinie iar vasele au un fund cu suport inelar (PI.V/4,5). Tot aici cioburi, ale 
ceramicii fine de tip terra sigillara, atât lisă (1'I.VIl) cât şi ornamentată. Dintre unelte amintim un ac de 
os bine conservat. Cronologic aceste materiale SC Încadrează În caracteristicile ceramicii romane 
aparţinând secolelor Il-III. 

Il. Strai medieval cuprins Între 0,40-1.25 10 reprezentat În special prin ceramică de uz casmic. 
Tipul predominant este oala-borcan (PI.V/6,7.8l. lucrată la roata rapidă, arsă oxidant şi cu urme de ardere 
secundară. Diametrul gurii vaselor variază intre 0, 12-0.25 m iar grosimea intre 0.004-0.007 m. În ceea 
ce priveşte profilul buzelor (PI.V/a,b,c,d,e,f,g) putem remarca că acesta sunt trase in exterior, cu marginea -
tăiată drept sau rotunjită, uneori cu şanţuri interioare pentru fixarea capacului, Pe baza analogiilo!" cu 
descoperiri similare. această ceramică poate fi În cadrată În cea de a douajumătale a sec, XIV şi sec. al 
XV-lea". Decorul predominant esle registrul de caneluri dispuse orizontal, dar nu lipseşte nici linia 
vălurită sau crestăturiie cu unghia sub buza vasului. Deosebită este apariţia unui plntcn de fier (fig.l) cu 
rozeta având şase spini". Dimensiunile acestuia sunt: lungimea braţelor 0.90 m, deschiderea Între braţe 
de 0,075 m. lungimea barei cc fixează rozeta 0,035 111, iar roLeta are dimensiunea de 0,045 111. Starea de 
conservare a pintenului este relativ bună. Aglomerarea de bolovani conturată În elia adâncime" de 1,26 
111 constiruie probabil o vatră de foc sau baza unei eonstruqii de lemn, pietrele prczentand urme de arSlI"!. 
Jcscoperirea la acest nivel a unei părţi dintr-o căldare de lut (PI.V/9) al cărei profil este asemănător CI! 

_._--
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IbldC/il. p.168. 
Siil a rOS! l'x�culat Între 2-1 august - I septembrie, h: săpâlUrii partit:ipând stud�nlii: C. Iael, M, GligoL ŞL (jlÎgor!";Oi 
P. Slân.:a 
A. C{ltlll3Ş. Cermllica romană dL" la FotaiSst/-SIr Cheii. ÎI, f'Oflll"sW, lI. îig.: :�!l, 
Gh. !'ojJilian. C.-TumiuJ romană din O/ienio, Cr�io\'a, 11)70. p.; 00. pl.L \/IL p.65G_ 

Tinu:'!\� de [·uri descoperite în SirJ prc/.lnt� !hillh.,rOa:"l� :l�t:mi1n;'lri cu t:ei� gă"i!,.' b Cluj, Bain, ('Ccl1":Şti. CrisllliU 

�ccuj.:sc �i care �1 Iust datate de cei cflr''! le-tIU prducrat. in c�a d.: a dauaiumatate li sec-XIV şi în SL'C.XV. 
lkn\-"() LkL A A.'():c'(;pkori Keres::I/(r-s::dk reges,efi lopagrll/iqjtl. 111 j'c;ria .-jrc!Jae% g,'c(J fflll1garic<I. J3Lldnpt:st, J 9t;1. 

ri!,;.il (J.,;<;coperirc dt la O.:chcşti), dat:md din sec.XV. Vc:�j �i J-:, :\t:am\ll, V. Nearr:'ţu. S. Chcptca, Oraşul medievul 
/-J(!ia in sec . . UV-."ATU, vol.[[, laşi. 1984. fig.7/2'1. 
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al unor piese de aceeaşi factură găsite la Cicău" şi Felna<l' , plasează acest complex la WI orizont 
medieval timpuriu cel mai probabil de secol XlI". 

Fig. !.  Pinten de fier din S 1lI/1995 

m. Este WI strat Wliform de pietriş, gros de 0,20 m similar cu cel găsit în aceleaşi condiţii 
stratigrafice în SIT, fiind suprapus de stratul de humus cu o grosime de 0,20 m. 

Sondajul nr. IV. Descoperirea întâmplătoare a ceramicii pictate, localiza punctul respectiv În 
curtea internatului Liceului agricol. Imposibilitatea de a săpa în zona respectivă a dus la plasarea secţiWlii 
în faţa vechiului corp de clădire, la 3 m de colţul sud-vestic (PI.IIb)40. SIV are dimensiunile de 3, lxl ,3 
m şi este orientat pe axa E-V. Solul viu se prefigurează la adâncimea de 1 ,50 m, fiind suprapus de cinci 
orizonturi culturale în succesiunea următoare: 

1. Strat Petreşti; cu grosimea de 0,25 m, ce cuprinde ceramică, piatră şi resturi osoase. De la baza 
nivelului petreştean se adâncesc două complexe, O 1 surprins pe profilul vestic (Pl.VIle) unde coboară 
până la 1 ,70 m şi 02 observat pe profilele nordic şi estic (Pl.VI.Ib,c) şi care se opreşte la adâncimea de 
2,10 m. Un număr de opt pietre de râu căpăcuiau 02. De sub acest nivel au fost recoltate numeroase oase 
de animale, coarne de bos primigenius şi trei valve ale unor scoici de râu, din specia Unio piclorum. 
Puţina ceramică este reprezentată de două fragmente provenind chiar de la fundul complexului. Un picior 
de cupă (pl.VIIlI), din pastă intermediară bine netezită, ardere incompletă, de culoare brună aparţinând 
probabil unei cupe de formă tronconică cu WI picior scurt şi talpă albiata, cu analogii în materialul 
petreştean de la Pianu de Jos" şi Turdaş42. Celălalt fragment aparţine Wlui castron cu corp bombat şi buza 

37 

3. 

3 9  

. 0  

. , 

42 

1. Winkler, M. Takâcs, M. Păiuş, Aşezarea preleudalăde la Ciclu, jud. Alba, În AClaMN, XVI, 1978, p.268, fig. 7/24. 

M. Blăjan, E. DOmer, Problenre de demografie islorică pe baza sludiului ciildiiuşelor de luI (secXI-XIII), descoperite 

pe leriloriul judeJUlui Arad, In Ziridava, X, 1979, p. I3I,  fig.2. 

Gh. Anghel, M. BIăjan, S*'ăturlle arMologice de la Sânmiclluş, In Apulum, XV, 1977, fig.8119,20,22. 

SIV a fosl realizat Între 28 augusl - I septembrie cu participarea studentilor: T. Bogdan, M. Căstăian, C. Inel şi ŞI. 
Gligor . 

1. Paul, op.cit., PI.XXlII,6, A(F)lc. 

M Blijan, Aşezarea de tip Petreşti de la Turdaş(judAlba), 1nAclaMN, XlI, 1978, p.37, fig.3/18; credem că atribuirea 

acestui f'raginent unui capac ar trebui reconsiderată. 
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invazatii41, d intr-o pastă fină, cu pereţii subţiri, de culoare neagră cenuşie, la exterior având un slip lustruit -
(PI.Vn/2). In  stralul Petreşti ,  puţinul material l it ic este i lustrat de două lame neretuşate, cu secţiune 
triunghilllară, una din silex de culoare galbenă(PI .VII!7), iar cea de a doua d in silex cenuşiu de tip 
"bănăţean"·lo\ (PI.VII/8). 

Ceramica se Încadrează În cele trei categorii încctăţenitel" analiza statistică Întocmită arătând 
valori de 44% pentru ceramica grosieră, 39% pentru ceramica semilină (intermediară) şi de 1 7% la cea 
lină. 

Ceramica grosieră, a cărei pastă este amestecata cu nisip cu bobul mare, are, funcţie de ardere, 
culori de la cărămiziu murdar la nuanţe cenuşii''- Principalele forme sunt vasele de provizii  dintre care 
amintim o parte d in peretele puţin arcuit al unui vas tronconic47 prevăzut cu t(Jarte (PI .V I I/4). în acea�i 
categorie inc ludem o farfurie de culoare cenuşie, cu fundul uşor albiat şi buza rotunjită" (PI.VIlI3). 
Neobişnuită apare buza unui vas cu pereţii drepţi carc este profilată printr-o l in ie incizată orizontal 
(PI. VII 1/6), ornament care aminteşte de tipul lippenrand49. 

Ceramica semifină, intermediară, are o pastă omogenă degresat;l cu n is ip fin,  cu o ardere bună, 
culoarea ei variind în tonuri de cărămiziu, portocaliu sau roşu-cărămiziu50. Vasele au dimensiuni mici �i 
mijloci i .  Dintre forme prezentăm un mare castron carenat cu deschiderea gurii cle 0,40 m, corp înalt şi 
carenă unghiularizată·" . confecţionat d intr-o pastă intermediară, arsă oxidant, având o culoare roşie 
cărămizie (PI .VlII/8). Un fragment d in buza unei oale cu pcreli i  uşor arcuiţi, buza rotunjită, iar pe 
diametrul maxim torţi orizontale, perforate vertical (PI .I 1I/5). Dintr-o pastă de culoare cărămizie este 
realizat un mic vas Cll profi lul  În "S" (PI.V I I II7). Semnalăm fra!;mentul unei cu pe cu picior scund albiat, 
de aceeaşi factură Cll piesa găsită în G2 , dar de dimensiuni mai mici (PI.VI1!5). De asemenea în slrat a 
apărut talpa unei cupe cu picior Înalt de certă factură vincmnă" (PI .VI I/6). 

Nu pot fi omise ornamente le realizate prin tehnica inciziei. astfel pe un fragmant de culoare 
neagră cenuşie apare o ÎncÎzie destul de largă cu traiectul eliptic asocÎat[l cu mici segmente drepte·; 
(Pl .  V ( 'il I O), ornament considerat de origine I in iară�o). Â It fragment de cu !oare gri-cenuşie este ornamcnlal 
cu un motiv ce constă din romburi lin incizatc. alternati, umplute Cll puncte (1'1. VII/9). Deşi ornamenlul 
punctat este aplicat ŞI pe ceram ica fazei târzii (13)", motivul din cazul de faţa se regăseşte mai degrabfl 
pc plastica antropomorfă56 a culturii Pctreşt i .  Ornamente asemănătoare apar În cadrul culturilor Vinca)', 
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1 .  Paul, op.CIl . PL\ X I I 1.6. !\(F)Ic. 

E. Cornşa, .":;iI�:Xll! de tip "hă//ăvan" ,  în .. IIIU/um. IX. 197 1 ,  p. I S. 

La analiza ccramicii pelreştcllc a fost folllsitc'i �'U prl'cadl'r� monograJia �u!turii. autll[ Iuliu PilUl. fapt pentru care 
analogii le alături do;; trim itcrile la planşc au mentionaUi şi coditicurta autorului privind faza. spl!:.:ia. tipul sau grupa 
�tilistică, 

L Paul, op. C/I . ,  pA8. 

Ibidem, PI.XXVla,�. 

}vulefJI. PI.XXIV.3 1 .  B�(j)8a 

Cih, Lanrovici. CoteM proh!emc privind sjârşil/f! neofilicuftli timpurill din nord-vestul Români!!/. in AetaiH.\', X VII ,  

1 980. p.2S. 
! .  Paul. op, cit.. p .5S·S6. 

.Ibidem. Pl.XXI\.iJO. B(I)2Kl. 

Ch. La/ilro\-ici . .\'eo/iticu/ Bauatl/lui. Cluj·:\;tpoca. 1 97Y. pLXIX, ;\, 4�L 
1. Pau;. Op.cil.: P!.XX.5. 

Ibidem. r·S3. 
ll)/dem. p. lOO,  

Ihidem, PLLI.2.6, (;'\jo�Jac şi Caşolţ-"Poi:ma 'In Pi�c" ). 

Cih. LazarovicÎ. Neo/it/cui BIJnawllli. Cluj--:\apo<.:a. ! 979. P 1 1 0. tig. l O, omamt:ntul li 17;  de aSemenea PI.XVIL. Cultura 

Vinca Rl/I32. D. ! �  ( Hali:! S.:ir.,na, co lectia LncicD. 
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I .cngyei � i  faza Stichbandkeramic din cultura l iniarâ târl.iC'�8. 

Ceramica fină poate fi Împihiită În două t ipuri : pictatii şi nepictat'-t. 
Categoria ncpictată este confeqionată din lut fără impurităţi, cu ardere bună , oxidantă carc 

dc-tennină culori de·schise� cărămiziu sau portocaliu În m ajoritatea cazurilor. Dar apare şi sPecia neagră. 
care Împreună cu ferma de castron trollconic cu pereţi Înal{i'" (PI. VI II! 1 ,  ?) şi castronu l  Cll corp bomba, 
şi buza rotun j ită invazat"'" (PI.VIJlI4). reprezintă o mo�tcnire turdiişană. Îmre strach in i apare un exemplal 
cu pro .li l  Întreg, având () culoare galben-portocalie. cu slipul l ustruit, de formă bilronconică cu buza uşo" 
eval.ată" (PI .Vlll!3). Dintr· o pastă de culoarc galbenă cu aspect săpunos sunt mai multe frilgmente din 
buza ajuratii şi baza uşor evazată a unui ,'as supol1 nepictat"' (Pl . I X/J ).  

Ceramica fină, pictată� reprezintă În cea mai bună măsură trasoru l  evoluliei culturii Pctrcşti ,  stâ[1{j 
la baza periodizării sale i nterne". Pasta acestei categori i  ceramice este pură şi densă, arsă la temperatmi 
Înalte În cuptoare oxidante cu reverberaţ ie. având drept rezu ltal O culoare ponocalie sau cărămizie"'. 
Suprafaţa este acoperită cu un sl.ip aplicat uniform şi lustru it . Ornamentaţia este realizată În tehnic« 
superioară a p icturii  Înainte de ardere. fragmentele de faţfl apaq,inând 1'n total i tate categorie i hicromc. 
Acestea aparţin În majoritatea lor unor vase suport cvasicilindrice. cu corpu l zvelt şi baza uşor evazată('� 
(PI.IXJ2.3.4.6). Altă formă reconstituită grafic este cea a un u i castron de mari d imen s iun i, cu diametrul 
gurii de 0,36 m, având pereţii arcu iţi, fundul rotunj it. buza triunghiulară obţinută prin frângcrca profi lul u i 
Înspre intcrior66, ş i  care in zona d iametru lu i maxim are realizat doi butoni semisferici (PJ . I X/7). 

Ornamente le p ictate sunt cuprin se În mai multe grupe st i l istice. Pe două d in  fragmentele 
aparţ in,lnd ace luiaş i vas-supon pictura este realizati. În bandă Iată de cu loare maro", sub forma unui 
motiv spiralic cu tendinţă de ughiularizare (P I . IXi2,3 ). Castronul este decorat cu benzi form ate din c:lle 
patru l i n i i  Înguste de Iălime egală"', care se destă�oară sub forma unui motiv spiralic larg (PI . JXJ7).  Micul  
fragment cu angobă vernil ( P I . l X/5) este p iclat în altJ maniera. din grupe de l i n i i scurte, rea l izate ni 
buricele degetelor Înmuiate În vopsea'·. Părţile inferioare a două vase sup0l1 (PI . IXi4,6) sunt decorate Cll 
benzi de l ini i  multiple Încadratc cu l i n i i  de bordură Iălile p ictale ClI o culoare ciocolalie. pe un fond 
pOl1ocaliu, grupate în ansambluri complexe, romboidale, unul din cazur i având Înscrise motive secundare 
de forma spiralifol111ă'o (PI .JX!4). Analogiile găsite Încadrează ceramica pictată din SIV �i implicit stratul 
de cultură pctreştean, fazei mijlocii (A-B) cu  elemente care lin şi de caracteristicile fazei finale (8) a 
acestei culturi, În special motivele pictate de culoare neagră sau nuanţe ciocolati i� ' .  

I I .  Strat marcat de prezenţa sporadică a ceramicii grosiere, lucrată cu mâna, ornamentată cu brâuri , 
masive alveolate, arsă prost, având n uanţe cenuşi i .  I n  ace laşi context este prezentă şi o categoric dintr-o 
pastă intermediară de culoare neagră cenuşie cu suprafaţa Îngrijit nelezÎtă, canelată şi lustruită superficial 
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L Paul. Aşe.::w"ea r.eo-eneoliticil de la PÎlmll de .Jos (Padei), jl/delul Alba. in StComBrukel1tlwl. Sibiu. 1 4. 1969. p.70. 

I<km, CulTura I'erre:ori, PI.XXII 1 .  1 ,  A(FJla. 

Ibidem. PIXXIll.6. 

IbIdem, PIXXVIlI.8. A-B(r)lc. 

Ibidem, PI.XXIX.S. A-I3(I)%2. 
ldem, Periodi:area intenui a clllturii Petreşti II! lumina evolu(iei ceramicii pictate, in SrComBrukenlhaf, Sibiu, 20, 

1 977. p . I S .  

Idcm, CuflllfCI Petreştf, p.67. 

S\: încadrea7.ă in tÎpul 9b. 

1 .  Paul, Der Gegen"H.ărtigc Forschllngsslond =ur PefreŞti-KultUl', in Prăhistorischc Z(!itschrifi, 56. Hand. 1 9 8 1 ,  2, 

fig. 1 6. 

ldcm, ClIltura fJetreşli, p.80, A-Bila. 

Ibidem. p.S3 A-l3tlb. PI.XXXVll.la-lc. 

ibidem. p.83, A·Bllg. PI.XLlV, 1 -6. 

IbIdem, p.S3. A·BUd. PI.XXXVl.S.6. 

Ibidem, p.S3. 
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( P I . X/ l .2) .  După caracteri stic i le generale. acestă cel'am ic[\ apaqine primei vârsi,e a fjerului ,  probab i l  
culturii Ilasarabi, c u  descoperiri asemănătoare existente în i med iata apropiere, la A iud-"Cetiiţuie"". Ace-r 
strat hallstattian se află În SIV Între 1 . 1 5 - 1 ,25 m ad:încime. 

11].  Cel de al treilea strat, cuprins între adâncim i le de 0,90- 1 , 1 5  m, are în componenţă materiaL 
de epocă romană şi postromană. De la baza stratului  provine ceramica de factură provinc i ală romană C!.-� 
cu loare roşie cărămizie, între c are menţionăm o toaTtă leră. nervurată (PI .X/S) ş i  fundv l cu ine l (k 
susţi nere al UJ1ui vas m ic, probab i l  o căn i\ă (PI.X/3), cu angobă aibă la cxterior având pictată o band" 
orizontală şi una verticală de culoare roşie, cu analogii în cadrul ceramicii romane de secol II-III"'. 

Materialele pastramane sunt reprezentate de un vas globu lar (do!ia) din pastă lină cenusie l ucrat:! 
la  roată. cu suprafaţa bine netezită �i lustruită. având buza Iată \e�ită În afară (Pl .X/4). Forma îşi al e 

originea in ceram ica romană. fi ind perpetuată de populaţia daco-romană in secol ul IV, situaţie regăsit.I 

la  Cluj-Mănăştur'" Sosdei' şi Ocna SibiuluI' . Un fragment dintr-o pastă de aceea�i factură este 
ornamentat cu O bandă latf1 real izată prin două incizi i  orii'ontale, În interior Cli l in ij oblice paralele 
executate prin tehn ica luciulni (PI .X/6), decor ce se pare este o influenţă a cu lturi i Sântana de Mureş
Cerncahov". Alt element datab i l  in secolul IV este fundul unui vas d intr-o pastă cenuşie, zgrumţuroasi!, 
care păstrează urmele desprinderii cu ajutoru l unei s t�)lfs. 

I V .  Strat medieval timpuriu, Între 0,75-0.90 m. caracterizat de prezenţa mai m u ltor vetre de foc 

s ituate pe două niveluri diferite. Din demontarea ,·ctrei superioare care se observă pe profilul eslic 
(PI.Vl/c) a rezultat o parte din buza unei căldări de lut. Confecţionată din paSI'; aspr" la p ipăit, ars" 

reducător şi Cl! urme de ardere secundară, buza este tăiată drept şi trasă În afară, cu marginea ÎnterÎoarft 

ş i  muchia exterioară ascuţite. Ea este u�or lăţită în zona orilie i i lor de prindere. fiicând parte din tipul de 

căldare cu corp tronconic şi  fundu l bombat. Acest tip ceramic num it  generic de către specialişti ca 

" ceramieă aparţinând secole lor XI-XI I I "  îşi găseşte asemănarea în descoperirile de la Sopor- laeoben i -' 

şi Bulei" şi care. împreună cu descoperirea din SI l i ,  ar putea aparţine s�eolului  XII. 

V. Strat medieval cuprins între 0.40-0,75 m CII material ti"agmentar care cuprinde funduri de oale 
l ucrate l a  roată, un fragment din olanul unei cahle precum şi buze de vase ce au pe faţa exterioară () 
nervură unghilară ( P I . X/9, 1 O), care s-ar putea încadra în ccramica secolelor X 1 V-XV". 

VI. Strat modern (0,20-0AO 111). Se contureaz,'\ sub f(mna unor depuneri ncomogen". în amestec 
de p,îmânt cu ceramică. piatră, pietriş şi elemente de construct ie, toate de epocă ll1 oderml. După cum se 

poate vedea pc profi l u l  nordic, de l a  acest nivel coboară o groapa până la  c irca 1 .60 m .  amestecând 
materialele. Acest ultim strat de depuneri culturare esle suprapus de 0,20 m humus. 

Cu toate că au avut un caracter restrâns, săpături le realizate în cadrul laberei arheologice de la 
Ciumbrud. 1 995, au pus în evidenţă marea densitate de locuire, succesiune şi continuitate care au exislat 
din totdeauna pe aceste locuri. Stratigrafia comp lexă şi varietatea materialu lui  arheologic au pus studenli i 

- , , 
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j-I. Ciugudcan, op.cit.. ligA/5 (Aiud-"Cetăţuic"). 

Cih. Popilian. opcit.. p.203. 

D. Protasc. Prohlema continui/ilii . . . p. 1 1 6. Jig.3617,9. 

E. Iaroslavschi, CuplOarele de redus minereul de fier de. la Sosdea, jud. Cara:;rSeverfn, În Acta,vJ..\,'. XlII, 1976. p.233. 
lig.4. 

D. Protase, O aşc::are dac/că de epocă romană la Ocna Sibiului, in Apli/um, VIII1 ,  1968. fig.6. 

1 .  Ioniţă., COl1tribufii cu privire la cultura Sântana de Mureş-CerneallOv pe teritoriu/ USR. în Arheolog/a i'violdovei, 

IV, 1966, p.207, fig. I ] !].  
S.  Dolineseu-Fcrchc, Aşe::ări din secoleLe 11/ şi IV e,n. in sud-vestul MU/1teniei, Bucureşti, 1 974, p.95. fig. I02 şi 

fig. 1 25/94; de asemenea, I L J)aicovi�,iu. N, Vlassa. Considero(ii privind unele descoperiri arheologice din zona C/lIj
Vapoca, în ActaM,\', XI, 1 976, p. 15.  tig.6/2. 

V pjntea, Cu privire la aŞl'zarea feudală dt: la Sopor-/acobcl1i. în AClaMA', IV. 1 967. p.529, fig.3/ l .  

Şt. fcrcnczi, M. Barbu. Cercetările arheologice de la Bulci şi împrejurimi, in ZiridavQ, X, 1 978, p.72. 

E. Nearrqu, V. Neam\u, S. Chcptea, op.cit., voLT. lig.64/3 1 penlru pl.X,9 şi fig.S4/1  pentru p!.X, l O ;  deasemenea vezi 

şi V.  Pin,ea, op.cit, p.532, fig.6/l 1 .5.  
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în s ituaţia de a se confrunta cu bibliografia d iverselor epoci şi greutăţile muncii de interpetare, Volumul 
redus al săpăturii nu poate determina decât rezultate cu caracter prel iminar, cercetări mai ample urmând 
a confirma sau infirma concluziile prezente. Mulţumim şi pe acestă cale coordonatorilor noştri pentru 
solicitudinea arătată şi mai ales pentru prilejul oferit mai bunei noastre pregătiri. Manifestăm speranţa 
că rezultatele din acest an şi mai cu seamă localizarea aşezări i  Petreşti vor lăsa deschisă perspectiva 
continuăr;i acestor săpături, fie sub forma de organizare În care s-au desfă�urat, fie sub o altă formă. în 
campania viitoare. 

ADRIANA BADEA. MIHAI CÂSTÂIAN, MIHAELA COZA. 
M I HAI  GLlGOR, VOleA ISTRATI::, DANIEL PETRIŞ 

Ull ivcrsitalea " 1  Decembrie 1918" 
Alba Iulia 

DES SONDAGES STRA T1GRAPI1IQLJF:S Ă CIUMBRUD 
RESUME 

L.es sondage-s archeologiques de Ciumbrud (district d' Alba) efec.lUce en 1 995 SOllS les auspices de 
I' Un iversite " 1  Decembrie 1 9 1 8" Alba I u l ia. repreSCnlCnl le debut d'une n ouveHe ctape dans J'etude des riches 
vestiges aurires par la terre de la respective zone. 

Le chanticr archeologique d'etudiants a offel1 la poss ibi l ite des debutants dan s c�tte d isc ip l ine de se 
confrontt:f Jirectemmcnt avec les prob lemes d'organ isation des foui lles .. avec la mClhodologie de lravail, avec Ic 
proces de reman icmem el de valorificatioJl du materiei archeologiqul:. Les trois sondages stratigraphiqucs rcaliscs 
\,)Ilt contribu0 il ele meil leurcs connaÎssances de la situatian, I:'n argum�l1tant par les materiaux la sLlccession culturellc 
'iurprisc. A in s i en S Il et S IV, fI la base de la couchc de cu lture i l  � a u n  horizon 0ncolithique. ce lu i de S I V  

ilppartenant il la culturc de la ceram ique peinte Petreşti . en p<Jrticulier fi la phase A H  
Sur !a vcrticale stratigraphique, dC:ills ies section� ,appe l�e�. continue unc couche hallstauicnne supcrposcc 

d'lIn horizol1 l.at('llc en S I l .  Dan s toutes les tro is scctions. les traccs romaincs cn trollvent les pllls nombreuses etant 

I.:.elks de S I I I  ou I I  Y' a memc le  produit ceram ique de luxc. ia potcric [erra sigilhlla. Les materiaux d'epoquc 
postrOlTIJ.IIlc::; ont �t0 dccouverts cn S IV, preuve llIateric l ie de la cont inuire de la popu latio l1 daco·romainc. 
StTaligraphique.llCIH. a ele surprise line cOllche medievale hative en S I I  el S I V  riches en âtrcs de {"cu el de c..:ndre 

d cn S il i ,  Jans la cassettc realisec (e l ). tine agglomeration des blocs est datce par la levre d'un chaudron d'argile 
de S IV, d'fIprcs la forme et les dimensions sem bIe au p lus pÎecoc� typ. La cou ehe ll1�dic\ale apparaît tres riche en 
�, 1 1 1. avcc de nom breaux fragmcllts ceramiques ct un cpcron de fe!" du XVc siecle. 

Le caractere rcstre int des fou i l ics ne pcut pas conduire qu'aux resultelts preliminaircs, il reste quc 16 

�:{Ullpagnes prochn ines cOlltinnent ou in fi nncnt la vnlid ire des obsc!·\ atÎc-ns presentcs. 

EXPLlCATiON DES FIGURFS 

1'1 . 1 .  ,,) La carie du couloir Teu'da-Alba Julia.  

PUL 
PI.1 I 1 .  

Pl . i  V .  
PLV. 

P I .  VI .  

b) Le pf{�ict de la  locali(6 Ciumb!1Jd, avec la local isat ion des sondages stratigraphiques r�aliscs 
011 1 995 .  
Le sondagc nr.iI/ 1 995: a) le profil du  sud: b) le profil de !'OUt::st. 
S l l i 1 995;  J ,  � la  ceramiqm.' �nc()lithi(!l!C: 3 ,  '7 la ceramique hal btattitilllc: 4. 5. 6 la ceram iql!e 
daciquC': 8, 9, 1 0, I I  mat:�riel ji:hiqul.: d!! �edirne!1t en�Qlithique. 

S Il1f 1 995:  a) le projCt du sondagc; h) h:' profil du nr,rd. 
S III!l9QS; i ,  2,  3. 4. 5 c�:-:liniCJuc roma:ne, 9 ccramiqu,� du X l i  sieclc; 6.7, 8, cerrlmîqul' 
med ievale du XIV-XV s iec1es : a, b, c. d,  e. L g, d�s pn"\fils. 
S IV/1995; a) le projc\ du sondage; b) le prclll du no,-d: c \  le profi i de l'e5t: d) le proJil du :;ud: el 
le profi l du I'ouest. 



:!.16� ___ ----,A.!:..::::;B.:..!AD::;:.EA, M.CĂSTĂIAN. lVICOZA, M.GLIGOR, V.ISTRATE, D.PETRIŞ 

PI .VI I .  S I V ' I 995: 1 ,  '), 3. 4, 5. 6 ceramiquc eneolithique: 9, 1 0  ceram ique de la culturc Petreşti, 
ornamentt'-e par incision; 7. 8 matericl lithiquc du scdimcnt Petrcşti .  

PI .VIIl .  S !V! l 995: 1 , 2. 3  ceramique line; 4. 5 ,  6. 7. 8 cerallliqtlc intermediaire du sediment Petreşti. 

PI . IX.  S 1 'v'/1995; 1 r!cipient-s\lppOlt en pa te fine; 2. 3 , 4, 5. 6. 7.  ceramique peinte. Petreşti.  
P1.X. S iV/1 995: 1 .  2 ceramiquc hallstatticJlne; 3. 5 ceram:que romaine; 4, 6,  7 de:; materÎaux 

posn·omaines: 8 le bOid de la chaudiere �n arg:le du XIl-XUI siccles; 9, \ O ceramiljue medievale 
du X I V·XV ,iecIcs. 




