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CATEVA OBIECTE DE METAL PREISTORICE 
, 

AFLA TE IN COLECŢIA MUZEULUI DIN AGNIT A 

, 

In Muzeul din Agnita Uudeţul Sibiu) se găsesc o serie de obiecte de metal preistorice inedite, 

dintre care o parte rac obiectul comunicării noastre ' . 

1. Topor din cupru cu orificiul de Înmănuşare transversal (Inv.Nr.4654), pUI I . 
Ruja Uude\ul Sibiu), condiţii de descoperire necunoscute. Piesa are manşonul cât şi orificiul de 

inmănuşarc circular. Muchiile lamei sunt uşor curbate spre interior, iar secţiunca ci este hexagonală . 
Tăişul convex prezintă urme de folosire. Patina se mai păstrează slab În zona manşonului. Toporul are 
defecte de turnare reperabile pc suprafaţa p iesei . Dimensiuni : lungimea totaIă=12,2 COl, lungimea 
lamei=8,2 Col, lăţimea lamei=4,7 cm, iar diametrul găurii de Înmănuşare 2x2,4 cm. 

2.Seceră cu cârlig (lnv.l\r.1859)'. pUI2. 
Apoş Uudetul Sibiu), conditii de descoperire nccunoscute. donatii În 1960 de Gh. Drechsler. Piesa 

din hronz, realizată În tipar mOllovalv, având patina verde de bună calitate. Lama prezintă o nerv ură 

longitudinală, ce pleacă din zona de mijloc a lamei continmindu-se puţin şi de- a lungul mânerului. 

confcrindu-i lamci o mai mare rezisten{.ă. Muchiile mancrului sunt îngroşate dclimitându-l clar de lamă, 
T:tişul preLintă urme de folosire. Dimensiuni: ItJngilTlca-"--� 1 CITI. lăţimea lameÎ=4.2 el11. 

J.Seecni cu cârlig (lnv.Nr.4938). pUI3. 
Apoş (jud*" Sibiu). condi!ii de descoperire neellnoscu(C, donaţie a bisericii Apoş. Eslc 

asemănă toare ca formă şi dimensiuni cu prima seceră. dar arc nerv ura puţin mai mică. 

cl .Cclr eli plisc (lm.Nr.2497). pLI l! I .  
Sighişoara (judeţul Mureş). având indieal ca loc de descoperire "Dealul Tt:rcului" 

("\Vietenherg"). Piesă din bronz. având muchiile lam ei uşor curbate spre interior. iar tăişul rupI. În partea 

superioară �i inferioară a tOl1iţei se obser"ă resturi de turnare. Patina se mai păstrează doar În unele părţi. 
Dimensiull i: lungÎmea totală= 13.5 cm, lăţimea taÎşu luÎ=4.6 CIn. Ori ficÎul de Înmiinuşarc este circular-oval 
cu diametrul de 3,9x3 CITI. 

S.Celt (1 nv.Nr.2449). pUII? 
S ighişoara Uudetul Murcş). având indieal ca loc de descoperi re "Dealul Turcului" 

C'\Victcnhergtl). Corpul zvelt, curbat, din bronz, prezinta in partea superioar[t, sub marginea îngroşată a 
găurii de inmănuşare şi paralel cu aceasta, trei nervuri ornamentale. TrlÎşul este deteriurat, iar patina de 
bună calitate. Dimensiuni: lungimea totaIă=9, I cm. lăţimea tăişuluj-::::4.9 CI1l. Gaura de Înmănuşare este 
ovală cu diametrul de 3" 1,9 cm. 

6.Celt (lnv. Nr.2097), pU1I3. 
Apoş (judeţul Sibiu), condiţii de descoperire necunoscute. Piesă din bronz l.velră, cu muchiile 

lumci uşor curbate sprc interior. Partea superioară a orificiului de înmănuşarc este îngro:;-ată sub for111,l 

de man�et[L Limita inte-rioară a gtturii de înmănuşare esti.' sesiLfltă pe feţele exter ioare ale lal1lci celtului. 

\1at..:riaiui mi-a rost pus la dispozitie J.: tlumnull�cl0r uni\. dl". 1. Antlriţoiu car(; fi an!! �i (l\l1;1bilitatl.'iI de a indrumil 

realitarea aCt:stui m1icul. Sugestii bibliograrice mÎ-;"lu 1'0:-1 nkritl' cu bunavointa de domnul F. Gogâilan, cercetator ;�I 
Institutul Jc Arheo!ogic şi I:>toria .'\11ci din Cluj. Ambilor cL!rCCtăiorÎ le mul\umcsc �i p..: accashl cah.:. 

Pic . .'i<l este am intita de \;1. Petrc.'icu Dimbo\"ita (p'�tn:::;cu-l)Îmh()\'ija. 1978. p.65, pI.2:-:6/1756)' dar I?tr<t u ti descrisa. 
,n·and şi Jt:scilui inexact. 
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printr-o dcnivelare in forma literei "l)". cu vârful situat aproximativ la mijlocul piesei. Limita superioar,! 
�i inferioariJ a tOltiţei prezintă resturi de turnare. Tăi�1I1 este uşor convex, având urme de folosire. 
Dimensiuni: lungimea totală=8,3 CITI. lăţimea tăişului=4 CI11. gaura de inmănuşarc este o"aJă cu diametru] 
de 2.3xl,9 cm. 

Toporul cu orificiul de Înmănuşare transversal, datorită trăsăturilor prezentate mai sus, poate fi 
Încadrat În tipul numit de Al. Vulpe. "Pădureni"', iar după Amalia !V1ozslics În tipul C al clasificării sale'. 
Până În prezent se cunoşteau 65 de topoare de acest tip. dintre care <1 au apărut În aşezări. 1 8  reprczinrii 
descoperiri izolate şi 43 provin din depozite'. 

Aria de răspândire a acestor topoare coincide cu aria de răspândire a culturii Wictenberg, 
observându-se o concentrare mai ales 111 sud-estul Transilvaniei, concentrare ce ar putea. fi pusă în 
legătură cu zăcamintele de cupru" şi sare existente aici'. Exemplare ale acestui tip se Întâlnesc sporadic 
şi in mediul Monteoru' sau Costişa '. Aceste prezenţe extracarpaticc pot fi interpretate ca un rezultat al 
schimburilor intertribalc Între purtătorii celor trei culturii'. 

Al. Vulpe Împarte topoarele de tip Pădureni În douil variante: 
I. Topoare de cupru grele şi grosolane! 1; 
11. Topoare din cupru sau bronz zvclte". 

Pentru încadrarea cronologică a topoarelor de tip Pădureni. acelaşi cercetător sincronizează 

variantele acestor artefacte cu primele două variante ale topoarelor de tip MonLcoru" ce apa'1in bronzului 

mijlociu"- 1. Andriloiu dateazfl topoarele de tip Pădurcni in acceaşi perioadă". iar Amalia Mozsolics le 

situează in BIII16, care ar corespunde bronzului Reineke A2B 17 . Varianta a Il-a, a topoarelor de tip 

Pădureni poate fi datat:; in WieLenberg !Il18 iar varianta l, unde se încadrează şi toporul nostru, în 

W ictcnberg 1I:9 
Având in vedere forma �i eurbllra lamei, a eârliglliui 7i modul în care se face trecerea de la cârlig 

la lam'l, cele două seceri pot fi Încadrate În tipul denumit de M. Petrescu-Dimboviţa, Mociu1O. 
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Vulpe. 1970, p.72: Vulp..:. rudor. 1970. p.-l22. 

i\lo/solics. 1IJ67. p.17. 

Tipologia topoarclor de lip Padurcni il. tăcut llbil..'_ctul ul1uÎ anii.:ol(RuSlOiu. 1 995. p.73-82). in care am specificat 

)ul:atitătik de descoperire el pieselor de acest tip lmprcună cu hibliografia problemei. 

Vulpe. 1970. p.4�. 

Il . -' 19'J� ,� ,ustOIU. �.P.i.). 

Topoarele (kscoperite la Parava, Rădciuni. Sinaia. Tătaru. Teişani (J{ustoiu. 1995, p.73. nota 10 şi II). 

Toporul descoperit la Cucu(cni (Ru::>toiu, 1995, p.73. nota 12"1. 

Cu p ri\ ire la �chimburik intel1ribuk Între purtătorii culturilor Costişa, MOJlleOrU şi \Vietenberg, vezi Vulpe. 1970, p. 

-18: Floreseu. 1971. passim: Morintz. J 971, p.11 0, 113, 116: Chidioşan. 1980, p.K5 sq: Zaharia. 1990, passi",: Andriţoiu. 
t 992. pAS. 

Acestei va!'Îantc ii apat1in topoarele de la Pădurcni. Semcria Cm·asna. Sinzicni. Malnaş. Răc:'kiuni. Tcişani. Cucuteni. 
Poi.m, GăIeşti, Ylarpod. Para\"a şi Moigrad (Vulpe 1970, p 43) In care se adaugă ccl de la Cimpi a l'urzÎÎ (RllSIOiu, 1995. 
r.S t). 

Variantei a lI-a ii apaI1in topoarele descoperite la 13icfalău, rătaru. Măgheruş, Racoşu de 10s. Guşleriţa, 

Sighişoara-"Wietcnberg". IIăkhiu (Vulpe, 1970. pA3 ). 

Vulpe. 1 970, pA3. 

Vulpe. 1970, p.4S. 

Alldriţoiu, t 993, p. tOt. 

:\1ozsolics, 1967. p.19. 

MOl:�olics, 1967. p.lO. 

RUSlOiu, 1995, p.75 . 

RUSIOIU, 1995. p.8t. 

Pdrescu-Dîmhoviţa. 1978, p.62. 
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l.egenda: 

... Varianta. 1 

• Van:lnta II 

PUU. Aria de răspândire a ropoare[or de tip p;juureni: 

I.Bicfalău (jud. Covasna). 
2.Cîmpia l'ur7ii (jud. Cluj). 
3 .Covasna (iud. Covasna). 
�.Cucuteni, com. 8aici Uud. laşi). 

5 Găieşti (jud. Mureş). 
6.Guşteriţa. oraşul Sibiu (jud. Sibiu). 
Î.Hălchiu (jud. Braşov). 
f..Hărman (jud. Braşov). 
q.Măghcruş (jud. Covasna). 
IO.Malnaş (iud. Covasna). 
I I.Marpod (iud. Sibiu). 
12.Miccşti (jud Cluj). 
1 3.Moigrad (jud. Sălai). 
1 �.Parava (iud. Bacău). 
[.1,Pădureni, com. Moacşa (jud. Covasna). 

• 

16.Poran (jud. Covasna). 
17.Racoşu de Jos (iud. Ilraşov). 
18.Kăcăciuni (jud. Bacău). 
19."Rcgiullca Sebcş" (iud. Alba). 
20.Ruja (jud. Sibiu) . 
01.Semeria (jud. Covasnn). 
22.Sighişoara-"Dcalul Turcului" (iud. Murcş). 
13."Zona Sighişoar�i1t (jud. ;vfur�ş). 
74.Sillaia (jud. Prahova). 
25.Sînzîicnui Uud. Covasna). 
'J6.Şimleul Silvaniei (jud. Sălaj). 
n.Tătaru (jud. Prahova). 
28.Teişalli (jud. Prahova). 
29.Tomeşti (iud. Harghita). 

30.Virghiş (iud. Covasna). 

85 

Se observă că seceri le descrise, sunt asemănătoare ca fomlă şi dimensiuni, fiind posibil să fi fost 

turnate In acelaşi tipar. Deci am putea vorbi chiar de un depozit cuprinzând Illai Illulte piese, azi 
'lnprăştiate. M. Petrescu-Dimbovila aminteşte de O altii seceră de acelaşi tip, având locul de descoperire 



§Q __________ . ________________________________________ (�}�. R�U�S�T�O�IU 

la ;\poş". rncn\ionând efi a Tacut parte dintr-un depozit, descoperit in 1920, la arat. ale cărui piese s-au 
împrăştjat:!�

' . Ne Întrebăm dacă seceri le amintite nu au fost descoperite impreună. 
Seceri le de tip Mociu pot fi confundate uşor cu cele de tip Micăsasa-Dra jna 1. diferenţa constând 

in lama mai Iată a prim elorlJ . Până acum se cunoşteau 24 de piese descoperite În 12 localităţi" . S.;:
observă o grupare a acestor seccr.i în Transilvania (19 c\cmplare des,,�operjtc în 8 localităţi), dar se 
Întâlnesc �i in �paţiul c:xtracarpatic �i anume In Moldova 2 piese provt!nite din 2 localităţi . în l'vluntenia 
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2 piese provenite dintr-un ace l 8ş i 
depozit şi o seceră descoperită îi! 
811lgarja2�. 

Pentru o Încadrarc 

cronologică nu pot fi folosite decât 
18 seceri descoperite În depozite 
bine dcterm inale, celelalte fie că 
sunt descoperite izolat, neexistând 
e lemente de datare, fie provin din 
depozite din faze neprecizate . 
Dintre aceste 18 piese. 13 sunl 
descoperite În depozite aparţinând 
seriilor Uriu-Domăneşti26, 
RÎşeşti-Băleni'- sau Drajna de 

Jos-Oinac". datate În bronz D, 3 
din seria Cincu-Suseni2'J, datată În 
Ha il I SI două din seria " 

Moigrad- Tăuteu)(l. din Ha B 1. -
Deci am putea conchide că cele 
dau" seceri de la Apoş de tip 
Mociu se Încadreaza În intervalul 

Br D-Ha 13 L adică secolele XIII-X 
Î.Ch. 

PI.IV. Aria de răspândire a seccrÎlor de lip Mociu Se observă eri În spatiul 
extraearpatic toate piesele sunl 

datate În bronz D. M. Rusu atribuie purtătorilor faciesului târziu al culturii Wietenberg mai multe 
depnzite din seria Uriu-Domiineşti, printre care şi depozitul de la Mociu;'. Acest facies târziu ar fi, după 
N. Chidioşan, faza a IV-a a culturii Wietenberg':' Piesele din spaliul extracarpatic pot fi explicate prin 
sch imburi le intertribalc dintre purtiitorii culturii Wietenberg şi Noua. 

" 

2S 

28 

29 

30 

31 

32 

Celelalte seceri mai târzii , începând cu Ha A I ,  dovedesc, Încă o dată dacă mai era nevoie, că În 

Pcm:::;cu-Dimbovi{a. 1977, p. J -l7, pJ.364/ L Petrescu-Dimbovita. 1978. p.63. 

Petr�scu-Dimboviţa. 1977, p.l-l7. 

Petrescu-Dimbovita. 1978. p.62. 

Petrescu-Dimbovita, 1978. p.62. 

Vai calalogul d�::Îcoperirilor. 

MtH:iu, 9 seceri (Petrescu-Dimbovita. 1977, p.64). 

Moşna şi Rugino(.lsa, câte un �xcmplar (Pctrescu-Dîmbovita, 1977. p.76 sq). 
Olteni. 2 pil!se tPctrcscu-Dîmbo\'iţa. 1977. p.79). 

Dipşa, 3 scceri (Pctrescu-Dimbovita, 1977, p.92). 

Vurpăr, 2 seceri (Petn:scu-Dimbovi\a, 1977. p.I3R). 

RliSlI, 1966, p.31. 

Chidio,3JI, 1980, p.96. 
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Transilvania nu a existat un hiatus între ultima fază a epocii bronzului şi culturile datate În perioada Ha 
A. Nu ne referim la aspectul etnic sau cultural ci la traditia metalurgică a cărei continuitate se observă 
şi la alte piese din bronz". 

Celturile cu plisc apar În depozitele datate atât în bronzul târziu (Br D). cât şi În Hallstattul 
timpuriu;' (Ha A-B2/B3). M. Petrescu-DÎmbovita Împarte acest tip de cclt, după secţiunea corpului, in 
două variante". Prima variantă cuprinde piesele avînd secţiunea rectangulară, iar a doua variantă pe cele 
cu secţiunea ovală. Celtul nostru se încadrează în a doua variantă, datată cel mai timpuriu În Ha A2, dar 
cea mai mare pal1c a exemplarelor aparţin depozitelor sau reprezintă descoperiri izolate, datate În Ha B. 

AI doilea celt se poate incadra, după formă şi mărime, in Ha B. Pentru analogie se pot vedea 

celturile de la Topliţa-Ciuc, oraşul Miercurea Ciuc'" şi Bancu, comuna Ciucsingiorgiu,judeţul Harghita3'. 
Cele două celturi au fost ingropate pe "Wietenberg" Într-o perioadă când pe acest deal nu mai 

exista nici o locuire3R• Am putea trage conc-luzÎa că şÎ aceste două piese ar putea face parte dintr-un 
depozit. îngropat cândva în Ha B, fără a putea preciza existenţa altor piese aparţinând acestui depozit. 

Ultimul celt pe care îl prezentăm este de dimensiuni relativ mici, zvclt, cu tăiş arc uit şi are pereţii 
subţiri. Accste caracteristici sunt specifice pentru celturile datate În Ha B. După M. Rusu acest celt ar 
putea ti încadrat chiar şi În Ha A, Încadrare ce se prelungeşte şi în Ha B)". 

Piesele prezentate prezintă doar o secventă a metalurgiei bronzului in Transilvania, secvenţă 
începută cu bronzul mijlociu (toporul de tip Pădureni). continuându-se pân,j la stiirşitul Hallstaltului 
timpuriu. Cercetările ulterioare vor arunca, sperăm, o nouă lumină asupra acestei complexe probleme ce 

reprezintă Încă perioada "nebuloasă" a sfârşitului epocii bronzului şi Începutul primei vârste a ficrului. 

În care se incadrează şi piesele noastre. 

3' " 

36 

)"l 

36 

1. 

4. 
5. 

6. 

" ! . 

8. 
9. 

Catalogul descoperirilor seccrilor cu cârlig de tip Mociu 

(după Petrescu-Dimbovita, 1978,1'.62 sq) 

Mociu (jud. Cluj) depozit, 9 seceri. Muzeul Cluj (Ii1\" Nr.53-61); 

Moşna (jud. Iaşi) depozit, o seceră, Muzeul Naţional Bucureşti (J nvS r.60 14): 
Ruginoa,a, cam. Dulceşti (jud. Neamţ) depozit, Muzeul Roman (Im. Nr.5818); 
Olteni (jud. Prahova) depozit. 2 seceri, Muzeul Naţional Bucurc�ti (l nv.Nr. 5348, 3736); 

Dip�a, co:n. Galaţii Ristri!ei (jud. Bistriţ" Năsiiud) depozit. 2 seceri, Muzeul Brukcl1lhal 
Sibiu (lnv.Nr.3435-36, 5562=A 1713-32.2348): 

Vurpăr, c,om. Vinţu de Jos (jud. Alba) depozit, 2 seceri. Muzeul Săcele I3raşov (Inv.Nr.203) 
şi Muzeul Brukcnthal Sibiu (lnv.Nr.11993=A4686): 
Apoş, COI11. Birghiş (jud. Sibiu) 2 seceri, Muzeul Agnita (Inv.Nr.C59 şi Inv.Nr.18S9); 
Vetea (jud. Mureş) descoperire izolată. o seccrr., Muzeul Brukenthal Sibiu (Inl'.Nr.11981); 
Şapartoc, com. Albeşti. oraş Sighişoara (jud. Mureş) in punctul "Valea Seacii", o seceră, 
Muzeul Sighişoara (Inv.Nr.2442); 

P..;ntru piesek de bronz dalall! în bronzul D ce se cOI1tinufl şi În llallstattullirnpuriu. \ �zi Petrcscu-Dimbo\ijJ. 1977. 
paSSlIlI. 

Andri{{\iu. 1992. p.78. 

Pdrescu-Dîmbovi\Ll. i 9.:l-4� 1948. p.27 J -274. 

Piesa e�tc datat.-ilurg(Crişan. 1989-1993. p.24tl. pl.9il6J in Ha B. 

Piesa de ta Bancu Cacc part� (:in �eri<l de depozite ;'vIoigrad-Tăutt::u. datată în Ha 81 (p.:trc�cu-Dîmboyip. 1977. p.116. 

p1.29R191. 

În 1991. săpfllurile de pt; "\\·i\:tcnbc-rg'· dU fosi re-lume dc ... ',1(f(: I ;\ndritoiu ,;,i !\. RUSloiu şi cOI1!inUalt! până În 1995. 

Ct.:rc�t:irih: fac obiectul unor comunicări în cadrul UlJor sesiuni de raponrtc, dar nu au fo�t încă publicate. S-au 
dcscop�rit materiale aparţinând culHlrilor Coţof"::ni. \Vidcnh.:rg şi dacice (in!". 1. Ândriloiu pusă 1<1 dispoJii\ic Cl! 
bumh \)tn\,l). 
lnfonnatie pusă la di!'pozitie CII amabilitate de domnul profesor M. Rusu căruia îi multumesc şi pe această (.·ale. 
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10. 'Transilvania" o seceră. Mu,eul Sighi�oara (Inv. r.244 1 ); 
11. Suvorov, Bulgaria, depo,it, o secer,\. Muzeul Varna (Inv.Nr.I!543j. 

Andritoiu, 1992 

Andritoiu. 1993 

Chidioşan, 19XO 

Crişan , 1989-1993 

Florescu. 1971 

\1oriJ1lz. 1978 

Mozsolics. 1967 

Petrescu- Dirn boviţa, 
1944-1948 

Petrcscu-Dîm bovila, 

1977 

Petrescu- Dirn boviţa. 

1978 

Rusu, 1966 

Rustoiu. 1995 

Vulpe. 1970 

Vulpe, Tudor, 1970 

Zaharia. 1970 
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PRAHISTORISCHE METALLGEGENSTĂNDE IN DER SAMMLUNG 
DES MUSEUMS VO" AGNITA 

ZUSAMMENFASSUNG 

in den Sammlungen des Museums von Agnita (Kreis Sibiu) befinden sich mehrere vorgeschichtliche 
unverofrentlichte MetalJgcgenstande. Davon bilden 6 das Thcrna des vorliegenden Au fsatzes. Es geht um eine 
Kupferaxt mit Scoafiloeh, zwei Sicheln miI Haken und drei Ţijllenbeile, davon einer mit Schnabel. 

Die AXI miI Schaftloch (Ta fiII ) gehort ,"um Typ Pădureni nach A. Vulpe und zum Typ C nach Amalia 
Mozsolics. Die Verbreitungsgegend dieser Axte fălit miI der Verbreitungsgegend der Wietenberg-Sparadoe-Kullllr 



Câteva obiecte de metal preistorice aflate în colecţia Muzeului din Agnita 89 

Uberein; sie kommen auch Îm Monteoru - ader Cost işa - Mi lieu VOL Letzreres kann auch als Tausch lwischen den 
Angehorigen van Stammen aus dell drei Kulturen betrachtet werden. A 1. Vulpe teilt die AXle vom Typ PădurenÎ in 
zwei Varianten ein, die in die Phasc Wietenberg II bzw. Wictenberg III dat iert werden. Die hier besprochene Axt 

gehbrt ZUT Variante 1. 
Oie bciden Sicheln (Taf.1/2,3) stammen wahrscheinlich aus demselben Depot, dessen Stlicke verstreut 

wurden. Die Sicheln geharen zum Typ, den M. Petrescu-DîmbovÎţa Mociu "ennt. Die meisten StUcke kommen 
gruppiert in Siebenbtirgen vor, es gibt aber auch aul3erhalb der Karpaten solche Funde. Oie Sicheln vom Typ Mociu 
kănnen in Bronze Reineke D - Ha B" d.h. ins 13 .-1 O. Jln .Chr. dat iert wcrden. M. Rusu schreibt das Depot VOIl 

Mociu dem spăten Aspekt der Wietenberg-Kultur zu. Die wcnigen Sichcln auBerhalb der Karpaten werden in Bronze 
Reineke D datiert und kbnnen mit dem Tausch Z\vischcn den SUimmen der Wietenberg-Kultur undjenen cler Trăger 
der benachbalten Kllituren in Verb indung gebracht werden. Das Vorkommell cler Sic.heln vom Typ Mociu in Depots. 
die zur Reihe Cincu-Suseni (Ha B,) und Moigrad-Tăuteu (Ha B,) gehoren, kann entweder durch ihre Benutzung bis 
:11 diest: leit (Ha BI) erkHirt werden� oder durch ihren Eigem\'en, da eine Sichel mit Haken elwa dreimal so schwer 
wiegt wie eine ge\llohnliche Sichel. 

Die Tullenbeilc mit Schnabel wcrden von M. Perresl.'u-Dimbovita in zwei Varianten eillgeteilt: dic cine wÎrd 
van im Schnitt rechteckigen StUcken gebildet. clie zweite umfafit im Schniu ovale Stucke. Das hier besprochene 

TUlIenbcil (TaflI!1) gehort zur zweiten Variante. die fruhestens in Ha A?, dat iert wird, mcÎstclls aber in Iia B. Das 
zweitc Tlillenbeil wird in Ha B datiert. Diese beiden TUllenbeile gehărcn wahrscheinlich zum selben Depot, das in 
Ha B datiert wird. 

\1 it dem letzten ahnliche lUllenbcile (TafIl/3) kănnen nach M. Rusu in Ha A - Ha B datien werden. 
Dic hiel' vorgcfUhrten StUcke bilden nur einen kleinen Ausschnitt der brollzezeitlichen sicbenbUrgischcll - -

Mctallurgie, die mit der mittlerct1 Bronzez�it (die Axt vom Ty'P Pădurcni) beginnt und bis ans Ende des fruhcn 
Hallstatt anhalt. 


