
NOI DESCOPERIRI ARHEOLOGICE 
APARŢINÂND CULTURII COŢOFENI, PE VALEA VINŢULUI 

(COM. VINŢU DE JOS, JUD. ALBA) 

Ca urmare a unor cercetări perieghetice intreprinse, intre anii 1992-1995, pe teritoriul localităţii 
Valea Vinţului (comuna Vinţu de Jos,jud. Alba), s-a reuşit identificarea unor noi vestigii arheologice . 
. În cele ce unmează ne-am propus prezentarea rezultatelor obţinute În privinţa perioadei de tranziţie de la 
eneolitic la epoca bronzului, respectiv cele aparţinând culturii Co\ofeni1 

Zona Văii Vinţului, parte integrată munţilor Metaliferi, este Înţesată de o serie de înălţimi 
dominante care oferă O bună vizibilitate a culoarului râului Mureş'. Acest teritoriu a oferit omului 
preistoric loc de refugiu, unde putea să practice păstoritul şi vânătoarea. ocupaţii de bază ale triburilor 
coţofeniene3 

1. Valea Vinţului-"Piatra cu Stânjenu" 
În literatura de specialitate primele descoperiri preistorice, de pe teritoriul de care ne ocupăm în 

lucrarea de faţă, sunt semnalate de către Octavian Floca. Astfel, cu prilejul publicării tezaurului de denari 
romani republicani, descoperit pe teritoriul satului Jnuri, sunt menţionate şi unele fragmente ceramice, 
preistorice. găsite În punctul "Piatra cu Stânjenu"-1. 

fragmentele ceramiee preistorice de la "Piatra cu Stiinjenu" se pot clasifica, după compozitia 
pastei şi a tehnicii de prelucrare', in două specii: A) Ceramică grosieră şi B) Ceramică fină. 

Ceramica grosieră se împarte, la rândul ei, in două subgrupe, în funcţie de culoare. Prima 
subgrupă este caracteri7ată de lutul ars de culoare ncgru-cenu�iu, având o pastă cu multe impuritaţi 
(pleavă, pietriccle), negi ijent frământată. Uneori are şi o ardere incom pletă, iar pereţi i sunt destul de groşi. 

t\ dOlla subgrupă estc alcătuită de ceramica din lut de culoare cărămizie, În rest are aceleaşi caracteristici 
ca şi prima subgrupă a ceramicii grosiere-. Pereţii acestei specii ccramice sunt poroşi, gnmţuroşi şi aspri 
la pipăit. 

Ceramica fină este mai restrânsă numeric, faţă de cea grosieră. Este lucrată într-o pastă de bună 
calitate, bine frământată şi omogenă. Conţine ca degrcsant nisip şi pietrieele. Pereţii vaselor sunt subţiri. 
Culoarea pastei în spărtură este identică cu cea a pereţilor vasului, predominând culorile cărămiziu, negru 
�i uneori castaniu. Specia se întâlneşte la recipientcie de mici dimensiuni, cum ar fi ceştile (pl. III I 2; 1/3) 
şi paharul' (pl. 1/2), dar şi la unele vase mai mari: străchini (pl. 1/4,7), amforă (pl. 1/8). 

Starea de conservare precară a eeramicii de la "Piatra cu Stânjenu", nu permite stabilirea unui 
repertoriu complet şi mai nuanţat al formelor vaselor. Cu toate acea stea, se pot stabili principalele tipuri 
de vase: vase de uz comull (pl. 1/6), străchini, ceşti, castr()alle (pl. 1/1,5), pahare ş. a. 
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TorţiJc sunt de două tipuri, de agăţat şi de apucat. Cele de agăţat SUllt tubulare (pl. 1J9, 10), iar cele 

:\duc şi pc act!aslă c.:ale mul\umirî colegu!ui X ['vI. Simina pentru o panc il materialului ceramic pus la dispozitie. 

precum şi d-Iui 1. Andri(oiu pentru sprijinul acordat la r.:dal:lnr�a lucrării de faţă. 

Gh. Anghel, Gh. Măhăra, Emilia Anghel, Alba. Ghid turistic a/ j!lde/ldllÎ, Bucureşti, 1982, p. I O: r. Andriioilt. 

U\-i!i::a!ia Iraci!or din sud-vestul Transilvalliei in epoca bronzului, Hucureşti, 1992. p. 10-11; Alba ,ţl()n()gralh�, 

Bucureşti. 1980, p. J 5. 

P. Roman. Cultura COfofeni, Bucureşti, 1976, p. 77: VI. l.)umitn;SCll,. Al. Vulpe, Dacia inainte de Dromihere. 

Bucure;;ti, 1988, p. 52; M. Oppermann, Traci; intre arcul carpatic !il' /1,farel.1 r:gee, Bucureşti, 1988, p. 43; r:m.:iclopedia 
ar!U!o{ogjei $ istoriei wchi a Romaniei, vol.I, Bucureşti, 1994. p.367; M. Petrescu-Dimbovita, Scurtă istorie a DClci�i 
jJreromam. Iaşi, 1978, p.74. 
O. Floc,L Un 1I0ule=aur monetar şi o nouă aşezare str;Jvecht! pe teritoriul regiunii Hllnedoara, În Sargetia. III, 1956, 

p.12-3R. Jlg.I-6. 
P. Roman, op:cil.. \'3l1eur�ştL 1976, p.18-29. 

Ibidem. p.162, fig.12. 
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de apucat In bandă Iată (pl. IIJ 1). 

Iu motivistica ceramicii Întâlnim decorul reprezentând benzi ineizate ordonat (pl. 111/5; 1111) sa n 
dezordonat (pl. 1lI/}), în "relea" (pl. 11/8), specifice fazei Coţofeni III', şi dispuse în forma "ramurilor de 
brad" (pl. 1li5. 9; 111/1, 2). Inciziile pot fi şi sub forma unor linii paralele, aşezate În diferite direcţii: 
orizontal (pl. 1113; 11/1 O. 14), vertical (pl. 11/2, 3, 7) sau oblic (pl. 1l/6). Decorul striat este Întâlnit şi în 
acest caz (pl. In 2). 

Ornamentul cel mai răspândit, referitor la impresiuni, este realizat cu un instrumelll din lemn sau 
os, cu vârful fasonat În diferite forme. Aceste impresiuni sunt dispuse În şiruri orizontale, suprapuse, 
formând corpul vasului (pl. 11/4, II; 111/6), ccl mai des ordonate sub buza recipientului (pl. 1/1-5). 

Decoraţia ClI "Împunsături succesive" (Furchensfich)1!. se prezintă sub forma unui şir sau a unor 
şiruri dispuse pe corpul vasului (pl. 11112; 1Il/4) sau sub tOal1ă (pl. [110). 

Ornamentarea În relief este reprezentată de brâul alveolar· (pl. lI/J 3, 15). 
Până În preze·nt nu s-au descoperit fragmente ccramice care să fie decorate în tehnica "bob de 

linte" (Linsenkeramik). 
111 sprijinul Îl1cadrării acestei a�ezări În faza a III-a a culturii Co\ofeni, elementul de referin\ă l-a 

constituit motivele ol11amentale de pe fragmentele ceramiee descoperite În acest loc, care conţin o scrie 

• , 

e 
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O. Floca, Op,cll., p. 12, f1g.2; S. Dumitraşcu, G. Togan, în Acta}v1N, VllI, 1971, p. 429, rl. WI,3; P. Roman. op.cit., 

pA5;pL69!14·t6; 76/5,6; tOOI4-7.9·tO; t03/1; t06113-15. 

O. F1oca. op,et't., p. 13, fig.3: S. Dumitraşcu, G. Togan, op.cit .. pA33, p1.6i2a: 2b; P. Roman. op.cit . .  pA7: pl.106/8: 

117/1 ,4, 10; N. Ha!1Uchc, În AClakl.V, V[, 1969, pA47, pI.5/6, 12,15: D. Radu, V. l\lo1dovan, A�zareQ eneolitică de 
la Aruncura, in Acta,.\,fN, XVIII, 1981, p.345: fig.5/6,7; 6/3.4.6,8: 8/3.6. 

P. Roman, ap.cir., p.2X. 
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de particularităţi specifice acestei faze. 

Pentru materialul ceramic aparţinând culturii Coţofeni, descoperit la "Piatra cu Stânjenu" cele 
mai apropiate analogii le avem la: Sebeş-"Râpa Roşie"". Pianu de Jos-"Podei"" , pe valea Ampoiului", 
Băile Hereulane-"Peştera Hoţilor"", Bocşa Montană-"Colţani""', Deva-"Dealul Cetăţii"" şi Basarabi"'. 

2. Valea Vinţnlni-"Dealnl Cetăţii" 
Cu ocazia unor cercetări de teren Întreprinse pe teritoriul în discuţie, Între anii 1993-1995, s-au 

descoperit unele fragmente ceramice aparţinând culturii Coţofeni, la locul numit "Dealul Cetăţii", înălţime 
pe care se află, dealtfel, ruinele cetăţii feudale de la Vurpăr (jud. Alba)". Din publicaţiile privitoare la 
săpăturilc întreprinse între anii 1966 şi 1967 pe "Dealul Cetăţii" nu reiese prezenţa altor materia le 
arheologice decât a celor medievale. 

Aşezarea preistorică de la Valea Vinţulu i-" Dealul Cetăţii " se află situată pe latura estică a 
promontoriu lui respect iv. Ia aproximativ 1 50 m distanţă faţă de cetatea medievală. Cercetările 
perieghcticeintreprinse aici au surprins un bogat material ceramic aparţinând culturii COlofeni şi 
bronzului lîmpuriuls. 

Predomină ceramica de uz gospodăresc. dar există şi o cantitate considerabilă de ceramică fină. 
Vasele sunt confecţionate dintr-o pastă ce conţine ca dcgrcsant nisip. pietricele mici şi mijlocii. Ca tipuri 
de vase predomină cele de mari dimensiuni; spre exemplu: vase de provizii (PI. 1ll17; IV!7), o amforă (PI. 
I!lIS); mijlocii. printre care menţionăm lin castron (Pl. IVII) �i foarte rar cele mici. fiind lucrate dintr-o 
pastă grosolană, mai puţin frământată, care conţine impurităţi (pictrieele de calcar, nisip). Amintim şi 
prezenţa vaselor mici, precum sunt ceştile (PI. IV/5, 13: V/2). un pahar (PI. VlIl O) �i un vas Care imită 
forma celui de metal (PI. VII 2). Avem doar lin singur fragment ceramic ce prezintă lustru metalic (1'1. 
IV/5). Culoarea ceramicii grosierc este neagră-cafcnie� castanÎe �i cărămizie dar, datorită arderii 
incomplete, nu este unitară. Ceramica tină este bine arsă şi predomi nă nuanţele de castaniu spre negru. 
i'1l schimb apar ş i culori brun- roşcat şi cărămiziu. 

TOI,ile vaselor slInt în fomlă d� bandă Iată (pI.IV/II J, În panglică, aheolatc pe margin i (pI.IV/91 
sau simple (pl. IV/l O) şi. men\ionăIll. O toartă cu seqiunca semicircuiară (PI. IViU). Două dintre ele au 
;;i decoralii (rl. IV/9, 10). 

Motivele ornamentale sunt reprezentate de incizii, impresiuni. ornamenl<: În relicf şi ÎmpuJlsături 
. 

succesIve. 

fncizi" este realizată sub forma unor linii subţiri, sau late, asemeni unor striuri superficiale, 

procedeullfilizat În toate aşeziirile de Înălţime de tip COlofeni. Ineiziile pot fi sub fonna unor linii paralele 
dispuse orizontal (pl. VI!6). vCI1icai (pl. V/4-8, 12; VL'4. 5. 8) sau oblic (pl. V/9), pornind de sub buza 
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1. Al. .'\ld�a. ,1,""-':":-(1/'('(1 Co/(!fi'lIi de la I?ciprl RO)"ie - 5ieb('�·. rin _·/puiul/? VII':\' 1968. p,!JI-I02 . 

1, l\lUL C/lhu,I'a PClrc;'Ji, Bucurc)li. 1992, p, 1·13: lJ�m. :l:-e::wc�] neo-Ci1l?o!ilic/i de id Fiamrl de Jos ({>odei). Jud Alhtl. 

Îl! SfComJJrukelJthal, XlV, 1969, p.70-n. 

1. 1. L ipo\<lTl. A .,'�:: <'in!!.' ,'Jurt alori! OI" C ultwif C%j�llJ' din h07fl1ld .') mpoiu !:ti, [-II, în Apu/lllll, X X, 198:!) p. 9-32: XX 1, 

1983. p,19-4& 
r. RnP1ar., "p.e" .. p.117. 129, p.148, lig.9: p.206. 210: p1.l2/29; 25/3; 109/4: 11113. 

.\-1. Ros".:. Az aeneolithikllm ko/n=skorpadi I jd/egii emlekel Erdelybell, în i(bzlemenyek, r. CllIj. 194 L p.44.99: R. 

Pdrm-.;;;zky. ContrihuJii la rcpertoriul arheologic af loca!l!iiri/orjudc{1dui (:araş--Sere;'in din pafeolilic p[m;i in secolul 
li! V-Ji'{: Î_e.n., în Banat/ca. II. 1973. p.J85-395: P. Roman. op. cir. pLI5fL 11,1!2. 

1. :'\l1driloiu, Sondaj ,;rheo!o::lc pe de(lllll Cetatii Dno. in SlIrgelia. X. 1973, p.1 !. 12, 15-20: pl.!. 

P. ROPjaI�, oţl- cit., p.127. fig.5: p.135. fig. L p.I�7. fig.17: p.19·l, ligA. 

Cih. AIIgiieL FortijiCtJ.!ii/(> meJina/e de pi(;lr;; din :"ecollfie XIII-X! ;'-', Cluj-Napoc<l. IlJ86. p.192-196; Cih. Anghd • f. 

B.=rc!u. Celiili medievtJfe din sud-vestul fransi/\'Onie:. Bucur,:şli. 196R, p.32-39: Cih. !\flghel, Celalea feudali de la 
Vurp;/.i· (ilid Alba.J. In Apu/um, XI. 1973, p.293-300; (In /\.Ilghd. Gh. �\!Iăh,Îli-L Emilia i\nghd. Alba, Ghid (ltrlS!IC al 

jurle/ului. Bucun:şti. ! 9�2. p.182: Gh, Anghel. Alba Iilf/d. Bucureşti. 1987. p.122-123. 

}"1atcrial in�dit. PC! legJle/.;:' 1993-1995. 
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vasului (pl. IV/2) ca şi în cazul unui fragment ceramic din Cheile Turenilor-"Poderei"19. Unele incizii se 
Întretaic în mod dezordonat (pl. Vin)", sau formează romburi (pl. VI112). Tot cu ajutorul liniilor incizatc 
s-a reuşit crearea motivului "în căpriori" (pl. VII3, 9) şi sub forma "ramurilor de brad" (rl. VII 1,13). 

Imprcsiunile, ornamente larg utilizate in aşezări le de tip Co[ofeni. sunt utilizate şi în cazul de fală. 
Impresillnile cele mai des Întâlnite sunt realizate cu unghia (rl. IViI; VIII, 2), unnând cele executate cu 

un băţ prelucrat la vârf (ri. IV/3, 10: V 13). Tot cu un astfel de obiect s-a racut alveolarea unei buze de vas 
(pl. IV/2). 

Nu lipsesc, de asemenea, fragmentele eeramice decorate În tehnica Furchenslich (pl. IV 15, 9, 12; 
VII, 2: pl. V1/3, 10, Il). 

Ornamentarca În relief eSle reprezentată de o proem inenţă, de pe peretelc unui vas, păstrată 

1)3I"\ial (rl. IV /17). 
Nici de această dată nu putem vorbi de prezenţa ceramicii decorate cu "boabe de linte" 

( l.il1senkerwnik;· 
Ca şi în cazu! primei aşezări, menţionate mai sus, avem de a face ş.i aici cu aceeaşi fază, a Ill-a, 

a culturii Coţofeni. 
Cele mai apropiate analogii ale materialelor ceramice descoperite pe "Dealul Cetăţii" le-am 

slabilit cu ecramica din aşezări le de tip Co[ofeni de la: Gligorc�ti". Sebeş-"Râpa Roşie". Aruncuta", cu 
cea din nord-estul Olteniei", Petreşli-"Groapa Galbenă""� de pe valea Cugirulur' şi Cuptoare (com. 
Cornea, jud. Caraş-Severin)"·. 

Bogălia materialului ceramic, cu o variată motivistică ornamentală. specific acestei perioade de 
tran!.i\ie de la eneolitic la epoca bronzului, aparţinând culturii COţareni, obligă, pentru elucidarea 
aspectului prezentat. la efectuarea unor cercetări sistematice. 

Lucrarea de faţă se doreşte a fi o modestă contribuţie adusă la Îmbogăţirea repertoriului privind 
aşezările culturii Coţofeni, În special cele de inalţime", vizând surprinderea unor aspecte alc perioadei 
de tranziţie de la cncolitic la epoca bronzului pe Valea Vinţului şi În zona imediat limitrofă. 

19 

'" 

2i 

:,n 

TUCULlN DUMITRU GOROVEI 
Lniversitatea " 1  Decembrie 1918" 

Alba Iulia 

Gh. Lv..amvici, Z. Kalmar, »,'o$pecplll1i )'-J. Cercetan arheologice de sah·ar,! pe leriloriul mutliCi/JiulUi �Qjlldcrului Cluj, 

in Acza.I1N, XXII-XXIII, 1985-1986. p.749, IIg.8i9. 

Vezi nota 7. 

FI. {""jogâltan, G. Florea. S.ipiliuri arheologice la GligoreŞli (jud. CliU! ·1990. in Apulun!, XXXI, 1994. p.12. 

Iig.3/ I ,2.6.7,12. 

D. Radu, V. \!1oldovan, op.ei/.. p.341-345, fig.6i2.12:9i5. 

Gh. Pctre-Govora. :Voi descoperiri aparţinând culturii Co{ofeni În NE Olteniei, in Buridava..IV, 1982, p.9-26. 

D. Bcrciu, 1. Bcrciu. Cercetări şi săp.1ruri arheologice În jl/defele TI/rda şi Aiba, în Apu/um, IL 1943-1945. p.27 ·28. 

53.60-62: fig.49-52: l'. Roman. op.ei/., pI.41/17. 

Cr. 1. Popa. Contrihujii la cunoaiJer(!a perioadei de tranzitie de fa cneolitic la epoca bronzului pe valea Cllgil'ului (jud 
Alba). in Apulum, XXXII, 1995, p.3,j·38. pUl-IV; p.39.40: pl VI-IX: XII: p.55,56: pI.XI-Xll. 

/.. Kalmar. Materiale neo-eneolilice intrale ÎI! colee/ia . .tlteelilui de lstorie al Transilvamei (11), în Acta.\LV, XXII· 

XXIII. 1985-1986, p.402; fig.6/6. 

Ceramica de lip COlofeni din aceste două locuri prezintă analogii şi cu cea din aşezărilc de înălţime (V. Lazăr, A şez,fri 

de ină/ţime cu terase ale culturii COlofelll in Transilvania, în ;\'farisia. VI. 1976. p.27-35; idern, Aşpzări de Înăl{ime 
cu terase Co{ofeni in Transj/l'C/lIia. B. ConsideraJii generale social·economice şi istorice, li-IV, în Mari.'iia, IX, 1979, 
p.27-38; X. 1980, p.II-30: XI-XII, 1981 - 1982. p.31-40). 



Descoperiri COlofeni pe Valea Vinlului 67 

NEW ARCHAEOLOGICAL DlSCOVERIES THAT 

BELONG TO THE COTOFE�I CUL TURE ON VALEA VINTULUI 

(COMM. VINTU DE JOS. ALBA COUNTYj 

SUMMARY 

As a rcsult ofseveral research trips achieved belween 1992 and 19<}5 on Valea Vintului, commune Vinţu 
de Jos (Alba county), there were discovered t\vo high setting wilh unpublished archaeological materials ofCotofeni 

type. 
From the chronological point of view \Ve point out that the rwa places (lfC two prehistorics senlements from 

Ihe third phase orthe Cotofeni culturc. 

PI. 1. 

PI. II. 

PI. III. 

PI. IV. 
PI. V. 
PI. Vl. 

EXPLA?-JATION OF FIGURES 

Valea Vin{ului-"Piarra Cu Stânjenu". Parter;' ofCo\ofcnÎ culture. 
Valea Vinţului-"Piatra cu Stânjenu". Pottery ofCotofeni culture. 

Ponery ofCoţofeni culture. Valea Vinlului-"Piatra cu Stftnjenu" (1-6) and Valea Vinţlllui-"Deallii 

Cetăţii" (7-8). 

Valea Vinţului-"Oealul Cetăţii". Pottcry ofCotofeni culture. 
Valea Vintului-ItDcalul Cetăţii". Pottery ofCotofcni cullurc. 
Valea VinluJui-"Dealul Cetă]ii". Potter)' ofCoJofcni culture. 


