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19. Fragment de vas. Lunca-Poiana Slatinei, com. Vânãtori-
Neamþ, jud. Neamþ. Lut ars. H: 98 mm; DB: 100 mm. Neolitic,
Starcevo-Criº. Fragment reprezentând piciorul tronconic al
unui vas de dimensiuni medii. Vasul a fost modelat din pastã
neomogenã, bine arsã ºi a fost acoperit la exterior cu o angobã
cãrãmizie. Piciorul a fost pictat la exterior cu benzi brune ºi
albe. Culoarea vasului a fost parþial modificatã spre brun, ca
urmare a arderii secundare. Folosit fie pentru pãstrarea apei
sãrate, fie în alte activitãþi cotidiene ale comunitãþii neolitice.
MIAPN, 14664. Întocmit: Roxana Munteanu 

20. Fragment de vas. Lunca-Poiana Slatinei, com. Vânãtori-
Neamþ, jud. Neamþ. Lut ars. H: 65 mm. Neolitic, Starcevo-Criº.
Fragment reprezentând piciorul tronconic al unui vas de
dimensiuni medii. Vasul a fost modelat din pastã omogenã, bine
arsã ºi a fost acoperit la exterior cu o angobã roºie. Culoarea
vasului a fost parþial modificatã spre brun, ca urmare a arderii
secundare. Þinând cont de specificul staþiunii în care a fost
descoperit, presupunem cã a fost utilizat pentru pãstrarea apei
sãrate sau în activitãþi cotidiene ale acestei comunitãþi neolitice.
MIAPN, 19061. Întocmit: Roxana Munteanu 

21. Fragment de vas. Lunca-Poiana Slatinei, com. Vânãtori-
Neamþ, jud. Neamþ. Lut ars. H: 115 mm; DB: 140 mm. Neolitic,
Starcevo-Criº. Fragment reprezentând piciorul tronconic al
unui vas de dimensiuni mari. Se pãstreazã parþial fundul vasu-
lui ºi o bunã parte din picior. Vasul a fost modelat din pastã
omogenã, bine arsã ºi a fost acoperit la exterior cu o angobã
roºie-cãrãmizie. Folosit fie pentru pãstrarea apei sãrate, fie în
alte activitãþi cotidiene ale comunitãþii neolitice. MIAPN,
19053. Întocmit: Roxana Munteanu

22. Fragment de vas globular. Lunca-Poiana Slatinei, com.
Vânãtori-Neamþ, jud. Neamþ. Lut ars. H: 125 mm. Neolitic,
Starcevo-Criº. Fragmentul provine dintr-un vas de formã glo-
bularã de dimensiuni medii, cu buza dreaptã. Corpul vasului
este acoperit la exterior cu ciupituri. Pastã de calitate bunã, cu
luciu la interior ºi pe buzã, la exterior. Culoare cãrãmizie. La
interior prezintã urme de ardere secundarã. Vasul a fost proba-
bil folosit în activitãþi cotidiene de cãtre cei care obþineau sarea
cristalizatã din apa izvorului sãrat de la Lunca. MIAPN, 14642.
Întocmit: Roxana Munteanu
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23. Fragment de vas. Lunca-Poiana Slatinei, com. Vânãtori-
Neamþ, jud. Neamþ. Lut ars. H: 172 mm. Neolitic, Starcevo-
Criº. Fragmentul provine de la partea superioarã a unui castron
de dimensiuni mari, tronconic, cu pereþii uºor rotunjiþi sau
semisferic. Lucrat din pastã omogenã, bine arsã, de culoare
cãrãmizie, castronul a fost decorat pe buzã cu alveole, iar
dedesubtul acesteia cu un ºir de perforaþii. Þinând cont de locul
descoperirii ºi de forma deschisã a vasului, presupunem cã
acesta a fost utilizat pentru obþinerea sãrii prin evaporarea
slatinei. MIAPN, 19050. Întocmit: Roxana Munteanu

24. Fragment de vas. Lunca-Poiana Slatinei, com. Vânãtori-
Neamþ, jud. Neamþ. Lut ars. H: 162 mm. Neolitic, Starcevo-
Criº. Fragment de la partea superioarã a unui vas globular de
dimensiuni medii, cu marginea dreaptã, modelat din pastã
omogenã, de culoare cãrãmizie. Corpul vasului este acoperit la
exterior, de la umãr spre fund, cu incizii în zig-zag, realizate
destul de neglijent. Fragmentul pãstreazã pe umãr o proemi-
nenþã conicã aplicatã. Peretele vasului prezintã la interior urme
de ardere secundarã. Þinând cont de specificul staþiunii unde a
fost descoperit vasul, presupunem cã acesta ar fi putut fi folosit
fie pentru pãstrarea apei sãrate, fie în diverse alte activitãþi coti-
diene ale comunitãþii neolitice. MIAPN, 15500. Întocmit:
Roxana Munteanu

25. Fragment de vas. Lunca-Poiana Slatinei, com. Vânãtori-
Neamþ, jud. Neamþ. Lut ars. H: 130 mm. Neolitic, Starcevo-
Criº. Fragment de la partea inferioarã a unui vas de dimensiuni
mari. În urma contactului cu focul pasta vasului, neomogenã, a
devenit friabilã, schimbându-ºi culoarea spre roºu-cãrãmiziu.
Vasul a fost folosit, probabil, pentru pãstrarea sau fierberea
apei sãrate. MIAPN, 16141. Întocmit: Roxana Munteanu

26. Castron. Lunca-Poiana Slatinei, com. Vânãtori-Neamþ,
jud. Neamþ. Lut ars. H: 75 mm; DG: 170 mm; DB: 55 mm.
Neolitic, Starcevo-Criº. Piesa este de formã semisfericã, cu
marginea dreaptã ºi baza înaltã, inelarã. Castronul a fost pro-
babil folosit în activitãþi cotidiene de cãtre cei care obþineau
sarea cristalizatã din apa izvorului sãrat de la Lunca. MIAPN,
16146. Întocmit: Roxana Munteanu
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27. Fragment de vas tronconic. Localitate Cacica, jud.
Suceava, punct “Salina”. Lut.  H: 2,9 cm; DB: 9,6 x 9,9 cm.
Eneolitic, Cultura Cucuteni. Fund de vas, modelat manual din
pastã grosierã cu pleavã în amestec, ardere oxidantã, culoare
cãrãmizie în exterior, cenuºie - neagrã în interior. Are fundul
discoidal, corpul vasului este tronconic, iar partea superioarã
lipseºte din vechime. Fragmentul este de tip briquetage, tipul
“B1”. CMB, B2485. Întocmit: Mugur Andronic, Ion Mareº 

28. Fragment de vas tronconic. Localitate Cacica, jud.
Suceava, punct “Salina”. Lut. H: 3 cm; DB: 10 cm. Eneolitic,
Cultura Cucuteni. Fund de vas, modelat manual din pastã
grosierã amestecatã cu pleavã de cereale ºi cioburi pisate
folosite ca degresant, ardere oxidantã, culoare cãrãmizie. Are
fundul discoidal iar partea superioarã lipseºte din vechime.
Fragmentul este de tip briquetage, tipul “B1”. CMB, B2486.
Întocmit: Mugur Andronic, Ion Mareº   

29. Fragment de vas tronconic. Localitate Cacica, jud.
Suceava, punct “Salina”. Lut. H: 3,4 cm; DB: 5,7 x 4,9 cm.
Eneolitic, Cultura Cucuteni. Fund de vas, modelat manual din
pastã grosierã amestecatã cu pleavã de cereale, ardere oxidan-
tã, culoare roºie-cãrãmizie. Are fundul lãþit, discoidal, cu partea
superioarã a corpului ruptã din vechime. Fragment de tip bri-
quetage, tipul “B1”. CMB, B2477. Întocmit: Mugur Andronic,
Ion Mareº

30. Fragment de vas tronconic. Localitate Cacica, jud.
Suceava, punct “Salina”. Lut. H: 4,7 cm; DB: 8,7 x 9,6 cm.
Eneolitic, Cultura Cucuteni. Fund de vas, modelat manual din
pastã grosierã amestecatã cu pleavã de cereale, ardere oxidan-
tã, neuniformã, culoare maronie-cenuºie. Are fundul lãþit, dis-
coidal, corpul este spart din vechime. Fragmentul este de tip
briquetage, tipul “B1”. CMB, B2487. Întocmit: Mugur
Andronic, Ion Mareº 
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31. Fragment de vas tronconic. Localitate Cacica, jud.
Suceava, punct “Salina”. Lut. H = 4,3 cm; DB = 8,5 x 8 cm.
Eneolitic, Cultura Cucuteni. Fund de vas, modelat manual din
pastã grosierã amestecatã cu pleavã de cereale, ardere oxidan-
tã, culoare cãrãmizie în exterior, neagrã în interior. Are fundul
discoidal, corpul vasului lipseºte din vechime. Fragmentul este
de tip briquetage, tipul “B1”. CMB, B2484. Întocmit: Mugur
Andronic, Ion Mareº

32. Fragment de vas. Localitate Cacica, jud. Suceava, punct
“Slatinã”. Lut. L: 6 cm, GR: 1,1 cm. Eneolitic, Cultura
Cucuteni. Fragment de vas, modelat manual din pastã ameste-
catã cu scoicã pisatã/calcar, ardere oxidantã, culoare cãrãmiziu
- gãlbuie. Fragmentul provine de la un vas cu gura uºor evazatã
ºi marginea buzei rotunjitã. Pe exterior este decorat cu decor
pectinat, tipul “C”. CMB, B2491. Întocmit: Mugur Andronic,
Ion Mareº 

33. Fragment de vas. Localitate Cacica, jud. Suceava, punct
“Salina”. Lut. L: 7,3 cm; LA: 6,1 cm. Eneolitic, Cultura
Cucuteni. Perete de vas, modelat manual din pastã finã în
amestec cu nisip, bine netezit, ardere oxidantã, culoare crem.
Este pictat cu negru ciocolatiu, stilul epsilon. Are o proemi-
nenþã perforatã orizontal. Vasul aparþine tipului “B1”. CMB,
B2475. Întocmit: Mugur Andronic, Ion Mareº

34. Fragment de vas. Cucuieþi-Slatina Veche, com. Solonþ,
jud. Bacãu. Lut ars. H: 74 mm. Eneolitic, Precucuteni (?) /
Cucuteni (?). Fragment din corpul unui vas de dimensiuni mari,
modelat din pastã neomogenã, de culoare cafenie-cãrãmizie la
exterior ºi neagrã la interior. Vasul a fost decorat cu striuri
neorganizate ºi prezintã o proeminenþã conicã. Þinând cont de
specificul depunerii în care a fost descoperit, presupunem cã
acest vas a fost utilizat pentru pãstrarea sau evaporarea apei
sãrate. MIAPN, 22536. Întocmit: Roxana Munteanu



199

35. Fragment de vas. Cucuieþi-Slatina Veche, com. Solonþ,
jud. Bacãu. Lut ars. H: 87 mm. Eneolitic, Precucuteni (?) /
Cucuteni (?). Fragment de la partea inferioarã a unui vas de
dimensiuni mari, modelat din pastã omogenã. Culoare
cãrãmizie la exterior, neagrã la interior. Prezintã urme de
ardere secundarã. Suprafaþa exterioarã a piesei este acoperitã
cu barbotinã. Þinând cont de specificul depunerii în care a fost
descoperit, presupunem cã acest vas a fost utilizat pentru pãs-
trarea sau evaporarea apei sãrate. MIAPN, 22535. Întocmit:
Roxana Munteanu

36. Vas tronconic. Târpeºti-Râpa lui Bodai, com. Petricani,
jud. Neamþ. Lut ars. H: 85 mm. Eneolitic, Precucuteni. Vas
ceramic. Modelat din pastã omogenã, bine arsã. La exterior
piesa prezintã urme de lustruire. Pe fundul ºi parþial pe peretele
vasului se observã urme de ardere secundarã. Dat fiind faptul
cã vase de aceleaºi forme se regãsesc în cantitate mare, în stare
fragmentarã, în depunerile arheologice de lângã izvoarele de
apã sãratã ºi cã staþiunea de la Târpeºti a beneficiat, cu sigu-
ranþã, de situarea în apropierea unor astfel de izvoare, pre-
supunem cã ºi un astfel de vas ar fi putut fi utilizat de cãtre
comunitãþile eneolitice în activitatea de obþinere a sãrii.
MIAPN, 7624. Întocmit: Roxana Munteanu

37. Cupã. Târpeºti-Râpa lui Bodai, com. Petricani, jud.
Neamþ. Lut ars. H: 125 mm. Eneolitic, Precucuteni. Pe linia
diametrului maxim a fost aplicatã o tortiþã perforatã orizontal.
Decorul vasului constã în caneluri orizontale ºi motive incizate.
Modelat din pastã omogenã, bine arsã. Prezintã urme de ardere
secundarã. Fragmente de la acelaºi tip de vas au fost
descoperite atât în proximitatea sursei sãrate de la Lunca (jud.
Neamþ), cât ºi a celei de la Cucuieþi (jud. Bacãu) fapt ce ne
îndreptãþeºte, credem, sã o considerãm o formã uzualã pentru
grupurile de populaþie care exploatau izvoarele de slatinã din
zona subcarpaticã. MIAPN, 34. Întocmit: Roxana Munteanu

38. Vas tronconic. Poduri-Dealul Ghindaru, jud. Bacãu. Lut
ars. H: 205 mm. Eneolitic, Precucuteni. Decorat cu impresiuni
puþin adânci, rotunde, dispuse ordonat pe corpul vasului
începând de la 4 cm  dedesubtul buzei ºi pânã la bazã ºi cu patru
fragmente de brâu alveolat, curbe, aplicate sub linia diametru-
lui maxim. Vasul a suferit o a doua ardere extrem de puternicã,
care a determinat crãparea peretelui ºi parþiala lui deformare,
precum ºi modificarea culorii din cãrãmiziu în brun.
Asemãnãtor cu vase descoperite în depunerile din apropierea
fântânilor de apã sãratã. Datoritã prezenþei în hinterlandul
aºezãrii de la Poduri a mai multor izvoare cu apã sãratã credem
cã vasul acesta ar fi putut fi folosit la pãstrarea slatinii. MIAPN,
13203. Întocmit: Roxana Munteanu
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39. Vas tronconic. Poduri-Dealul Ghindaru, jud. Bacãu. Lut
ars. H: 160 mm; DM: 185 mm. Eneolitic, Cucuteni A. Piesa are
buza evazatã, corpul tronconic, cu pereþii uºor rotunjiþi ºi fun-
dul drept. Lucrat din pastã grosierã, arsã uniform la roºu-
cãrãmiziu. Prezintã urme de ardere secundarã, care au afectat
culoarea peretelui pe unele suprafeþe. Corpul vasului este de-
corat la exterior cu striuri organizate iar sub linia diametrului
maxim prezintã patru proeminenþe cilindrice, aplicate.
Fragmente provenind de la vase similare s-au descoperit în
numãr mare în staþiunile din apropierea izvoarelor de apã
sãratã exploatate în preistorie. MIAPN, 13199. Întocmit:
Roxana Munteanu

40. Castron. Poduri-Dealul Ghindaru, jud. Bacãu. Lut ars.
H: 140 mm; DG: 360 mm; DB: 120 mm. Eneolitic, Cucuteni B1.
Vas de formã tronconicã, cu pereþii drepþi ºi fundul îngust, plat.
Prezintã o tortiþã perforatã orizontal dedesubtul buzei.
Modelat din pastã omogenã, bine arsã, acoperit cu o angobã
cãrãmizie atât la exterior, cât ºi la interior. Spre bazã de observã
urme de ardere secundarã. Fragmente provenind de la vase
similare au fost descoperite în siturile arheologice din preajma
izvoarelor de apã sãratã (Lunca, Cucuieþi), unde presupunem
cã au fost utilizate pentru pãstrarea sau evaporarea apei sãrate
ºi obþinerea sãrii. MIAPN, 16584. Întocmit: Roxana Munteanu

41. Vas tronconic. Poduri-Dealul Ghindaru, jud. Bacãu. Lut
ars. H: 300 mm; DG: 385 mm; DB: 140 mm. Eneolitic, Cucuteni
B1. Recipient cu corpul tronconic ºi fundul drept, cu umãrul
marcat printr-o rotunjire pe care au fost realizate patru proemi-
nenþe conice scobite, de forma unor tortiþe orizontale incom-
plet perforate. Piesa prezintã urmã de ardere secundarã.
Þinând cont de urmele de ardere secundarã observate ºi de dis-
punerea acestora pe corpul vasului, dar ºi de forma piesei, con-
siderãm cã recipientul a fost folosit, probabil, pentru încãlzirea
sau fierberea unor lichide, probabil apã sãratã. MIAPN, 17514.
Întocmit: Roxana Munteanu

42. Fragment de vas. Lunca-Poiana Slatinei, com. Vânãtori-
Neamþ, jud. Neamþ. Lut ars. H: 50 mm; DB: 75 mm. Eneolitic,
Cucuteni A. Fragment reprezentând baza unui vas probabil
tronconic, lucrat din pastã omogenã, de culoare cãrãmizie.
Fragmentul pãstrat reprezintã partea inferioarã a vasului, con-
stând într-un picior scurt, tronconic, cu fundul concav. Vasele
de acest tip, numite briquetages, descoperite în numãr extrem
de mare în siturile din apropierea fântânilor de apã sãratã, dar
ºi în alte staþiuni, reprezentau, probabil, “tipare” pentru forma
de sare cristalizatã obþinutã prin fierberea ºi evaporarea apei
sãrate. MIAPN, 19072. Întocmit: Roxana Munteanu
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43. Fragment de vas. Lunca-Poiana Slatinei, com. Vânãtori-
Neamþ, jud. Neamþ. Lut ars. H: 40 mm; DB: 85 mm. Eneolitic,
Cucuteni A. Fragment reprezentând baza unui vas probabil
tronconic - briquetage, lucrat din pastã neomogenã, de culoare
cãrãmizie. Fragmentul pãstrat reprezintã partea inferioarã a
vasului, constând într-un picior scurt, tronconic, cu fundul albi-
at. Vasele de acest tip, descoperite în numãr extrem de mare în
siturile din apropierea fântânilor de apã sãratã, dar ºi în alte
staþiuni, reprezentau, probabil, “tipare” pentru forma de sare
cristalizatã obþinutã prin fierberea ºi evaporarea apei sãrate.
MIAPN, 19074. Întocmit: Roxana Munteanu

44. Fragment de vas. Lunca-Poiana Slatinei, com. Vânãtori-
Neamþ, jud. Neamþ. Lut ars. H: 38 mm; DB: 85 mm. Eneolitic,
Cucuteni A. Fragment reprezentând baza unui vas probabil
tronconic - briquetage, lucrat din pastã omogenã, de culoare
cãrãmizie. Fragmentul pãstrat reprezintã partea inferioarã a
vasului, constând într-un picior scurt. tronconic, cu fundul plat.
Vasele de acest tip, descoperite în numãr extrem de mare în
siturile din apropierea fântânilor de apã sãratã, dar ºi în alte
staþiuni, reprezentau, probabil, “tipare” pentru forma de sare
cristalizatã obþinutã prin fierberea ºi evaporarea apei sãrate.
MIAPN, 19073. Întocmit: Roxana Munteanu

45. Fragment de vas. Lunca-Poiana Slatinei, com. Vânãtori-
Neamþ, jud. Neamþ. Lut ars. H: 43 mm; DB: 87 mm. Eneolitic,
Cucuteni A. Fragment reprezentând baza unui vas probabil
tronconic - briquetage, lucrat din pastã neomogenã, de culoare
cãrãmizie-albicioasã. Fragmentul pãstrat reprezintã partea
inferioarã a vasului, constând într-un picior scurt, tronconic, cu
fundul albiat. Fragmentul pãstrat este extrem de friabil. Vasele
de acest tip, numite briquetages, descoperite în numãr extrem
de mare în siturile din apropierea fântânilor de apã sãratã, dar
ºi în alte staþiuni, reprezentau, probabil, “tipare” pentru forma
de sare cristalizatã obþinutã prin fierberea ºi evaporarea apei
sãrate. MIAPN, 19076. Întocmit: Roxana Munteanu

46. Fragment de vas. Rãuceºti-Munteni, com. Rãuceºti,
jud. Neamþ. Lut ars. H: 38 mm; DB: 78 mm. Eneolitic, Cucuteni
A. Fragment reprezentând baza unui vas probabil tronconic -
briquetage, lucrat din pastã neomogenã, de culoare cãrãmizie-
albicioasã. Se pãstreazã partea inferioarã a vasului, constând
într-un picior scurt. tronconic, cu baza platã, lãþitã. Analogiile
pe care acest obiect le are în siturile specializate în obþinerea
sãrii din saramurã (Lunca, Solca), ne permit atribuirea frag-
mentului unui “tipar” pentru forma de sare cristalizatã obþinutã
prin fierberea ºi evaporarea apei sãrate. MIAPN, 19075.
Întocmit: Roxana Munteanu
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47. Briquetage. Rãuceºti-Munteni, com. Rãuceºti, jud.
Neamþ. Lut ars. H: 220 mm; DB: 75 mm. Eneolitic, Cucuteni A.
Piesa reprezintã o reconstituire a unui briquetage, utilizat,
probabil, pentru modelarea cãpãþânilor de sare cristalizatã cu o
anumitã formã ºi greutate. Are forma unui pahar tronconic, de
dimensiuni medii, cu pereþii drepþi ºi baza constituitã dintr-un
picior scurt, aplatizat ºi lãþit. Vasul a fost folosit pentru
obþinerea calupurilor de sare prin evaporarea apei sãrate.
MIAPN, 19078. Întocmit: Roxana Munteanu

47. Briquetage. Rãuceºti-Munteni, com. Rãuceºti, jud.
Neamþ. Lut ars. H: 220 mm; DB: 75 mm. Eneolitic, Cucuteni A.
Piesa reprezintã o reconstituire a unui briquetage, utilizat,
probabil, pentru modelarea cãpãþânilor de sare cristalizatã cu o
anumitã formã ºi greutate. Are forma unui pahar tronconic, de
dimensiuni medii, cu pereþii drepþi ºi baza constituitã dintr-un
picior scurt, aplatizat ºi lãþit. Vasul a fost folosit pentru
obþinerea calupurilor de sare prin evaporarea apei sãrate.
MIAPN, 19078. Întocmit: Roxana Munteanu

49. Vas ceramic. Olteni Situl B, comuna Bodoc, jud.
Covasna, “Cariera de nisip”. Lut, nisip fin, resturi vegetale.       H:
8,8 cm; GR. max.: 10 cm. Neo-eneolitic. Fragmentul este de la un
vas cu picior, de tipul suport. Piciorul este tronconic, cu baza con-
cavã. Partea superioarã era prevãzutã cu o cupã care este ruptã
din vechime. Este bine netezit,  ars oxidant, culoarea cãrãmizie.
Vasele de acest tip, numite briguetages, reprezentau, probabil
“tipare” pentru forma de sare cristalizatã obþinutã prin fierberea
ºi evaporarea apei sãrate. MCR, 13990. Întocmit: Dan Buzea

50. Vas ceramic. Olteni Situl B, comuna Bodoc, jud.
Covasna, “Cariera de nisip”. Lut, resturi vegetale. L: 8 cm;
D: 7,5 cm. Neo-eneolitic. Fragmentul este de la un vas cu picior,
de tipul suport. Piciorul este tronconic cu interiorul gol. Partea
superioarã era prevãzutã cu o cupã care este ruptã din vechime.
Este bine netezit, ars oxidant, culoare brunã. Vasele de acest
tip, numite briguetages reprezentau, probabil “tipare” pentru
forma de sare cristalizatã obþinutã prin fierberea ºi evaporarea
apei sãrate. MCR, 13989. Întocmit: Dan Buzea
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51. Fragment de vas. Pãuleni Ciuc - Ciomortan, jud.
Harghita, “Dâmbul Cetãþii”. Lut, cioburi pisate. H: 6,5 cm;
GR. max.: 12 cm. Eneolitic; Cultura Cucuteni-Ariuºd. Vasul are
piciorul tronconic cu baza concavã. Partea superioarã era pre-
vãzutã cu o cupã (ruptã din vechime). Este netezit, arderea oxi-
dantã, culoarea cãrãmizie cu pete cenuºii. Acest fragment are
caracteristicile unui briguetages, ce se utiliza pentru obþinerea
sãrii din apã sãratã. MCR, 11569. Întocmit: Dan Buzea

52. Fragment de vas. Pãuleni Ciuc - Ciomortan, jud.
Harghita, “Dâmbul Cetãþii”. Lut, cioburi pisate. H: 6,3 cm;
GR. max.: 8 cm. Eneolitic; Cultura Cucuteni-Ariuºd. Vasul are
piciorul tronconic cu baza concavã. Partea superioarã era pre-
vãzutã cu o cupã (ruptã din vechime). Este netezit, arderea oxi-
dantã, culoarea cãrãmizie. Acest fragment are caracteristicile
unui briguetages, ce se utiliza pentru obþinerea sãrii din apã
sãratã. MCR, 11568. Întocmit: Dan Buzea

53. Oalã. Pãuleni Ciuc - Ciomortan, comuna Pãuleni Ciuc,
jud. Harghita, “Dâmbul Cetãþii”-”Vardomb”. În apropierea
Staþiei de acumulare a apei potabile pentru comuna Pãuleni -
Ciuc. Lut, cioburi pisate, modelare cu mâna. H: 18 cm; DG: 15
cm; DB: 8,5 cm. Eneolitic. Cultura Cucuteni-Ariuºd-Tripolie.
Oalã cu gura invazatã ºi marginea buzei rotunjitã, gâtul scurt de
formã tronconicã, corpul sferic ºi fundul plat. Pe exterior în
zona diametrului maxim este prevãzut cu douã toarte. Este dec-
orat pe corp cu striuri dispuse vertical. Vasul are culoarea brunã
cu pete negre. În urma arderii secundare a suferit modificãri de
formã, în zona gurii vasului. Vasul a fost descoperit peste
dãrâmãturile locuinþei 5, cãzut pe o parte. MCR, 11352.
Întocmit: Dan Buzea

54. Suport - Fructierã. Pãuleni Ciuc - Ciomortan, comuna
Pãuleni Ciuc, jud. Harghita, “Dâmbul Cetãþii”-”Vardomb”. În
apropierea Staþiei de acumulare a apei potabile pentru comuna
Pãuleni - Ciuc. Lut, cioburi pisate, modelare cu mâna. H: 35
cm; DG: 27,5 cm; DB: 22,5 cm. Eneolitic. Cultura Cucuteni-
Ariuºd-Tripolie. Fructierã suport, cu gura puternic evazatã,
piciorul gol în interior ºi prevãzut cu douã perforaþii circulare
în partea superioarã dispuse simetric. Pictatã cu motive albe pe
fond roºu cãrãmiziu. Motivele constau în spirale, cârlige spirali-
ce simple ºi semicercuri. Vasul a fost descoperit in situ cãzut pe
podina Loc. 5. Exteriorul este bine netezit ºi bine pregãtit pen-
tru pictare, iar interiorul piciorului a rãmas nefinisat. Arderea
oxidantã, culoarea cãrãmizie. MCR, 7325. Întocmit: Dan Buzea
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55. Topor. Biborþeni, comuna Biborþeni, jud. Covasna,
“Dealul cu cioturi”. Cupru. L: 19,9 cm; LA: 5,4 cm; D perf: 2,8
cm. Eneolitic; Cultura Bodrogkeresztúr. Topor cu braþele în
cruce de tip Jászladány. Un braþ este de tip teslã (de formã
trapezoidalã cu lama uºor rotunjitã ºi bine ascuþitã) iar celãlalt
braþ este de tip târnãcop (cu profil simetric ºi tãiºul bine
ascuþit). La mijloc are forma romboidalã ºi este prevãzut cu
gaurã de înmãnuºare. La ambele capete se observã urme de uti-
lizare (lovire repetatã). Un braþ era utilizat probabil pentru
despicat iar celãlalt pentru sãpat. Piesa a fost depusã într-o
groapã (depunere ritualã). MCR, 3044. Întocmit: Dan Buzea

56. Topor. Biborþeni, comuna Biborþeni, jud. Covasna,
“Dealul cu cioturi”. Piatrã. L: 13 cm; LA: 5,5 cm; GR. Max: 4
cm; Dperf: 2 cm. Eneolitic; Cultura Bodrogkeresztúr. Topor -
ciocan de formã rombicã cu muchia tãiatã drept ºi tãiºul ascuþit
bifacial. Este prevãzut la mijloc cu gaurã de înmãnuºare. Spre
muchie are secþiunea circularã iar tãiºul are profilul simetric.
La ambele capete se observã urme de utilizare (lovire
repetatã). Piesa a fost depusã într-o groapã (depunere ritualã).
MCR, 3043. Întocmit: Dan Buzea

57. Lamã. Biborþeni, comuna Biborþeni, jud. Covasna,
“Dealul cu cioturi”. Silex. L: 15,9 cm; LA: 2,7 cm; Gr. Max: 1 cm.
Eneolitic; Cultura Bodrogkeresztúr. Lamã de formã triunghiu-
larã cu vârful ascuþit ºi profilul puternic arcuit la vârf. Este tri-
unghiularã în secþiune. Laturile lungi sunt prevãzute cu retuºe
fine iar spre vârf retuºele au aspect zimþat. Culoarea maronie
cu pete gri. Piesa a fost depusã într-o groapã (depunere ritu-
alã). MCR, 3057. Întocmit: Dan Buzea

58. Lamã. Biborþeni, comuna Biborþeni, jud. Covasna,
“Dealul cu cioturi”. Silex. L: 15,8 cm; LA: 2,4 cm; GR. Max: 0,5
cm. Eneolitic; Cultura Bodrogkeresztúr. Lamã de formã relativ
rectangularã cu vârful uºor rotunjit, baza groasã ºi profilul uºor
arcuit. Este trapezoidalã în secþiune. Laturile lungi sunt pre-
vãzute cu retuºe fine. Culoarea gri cu pete maronii. Piesa a fost
depusã într-o groapã (depunere ritualã). MCR, 3042. Întocmit:
Dan Buzea

59. Capac. Biborþeni, comuna Biborþeni, jud. Covasna,
“Dealul cu cioturi”. Lut, pietricele. H: 8,5 cm; DG: 15,5 cm.
Eneolitic; Cultura Bodrogkeresztúr. Capac cu marginea buzei
tãiatã oblic spre interior iar partea superioarã este de formã rel-
ativ rectangularã. Partea superioarã este prevãzutã cu 4 proem-
inenþe dispuse la colþuri, perforate oblic. Suprafaþa este netez-
itã, culoarea cãrãmizie, arderea oxidantã. Piesa a fost depusã
într-o groapã (depunere ritualã). MCR, 3041. Întocmit: Dan
Buzea
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60. Vas tronconic. Biborþeni, comuna Biborþeni, jud.
Covasna, “Dealul cu cioturi”. Lut, pietricele. H: 9,5 cm; DG: 13
cm; DB: 9,3 cm. Eneolitic; Cultura Bodrogkeresztúr. Vas tron-
conic cu gura evazatã ºi marginea buzei rotunjitã, baza platã.
Este decorat pe corp cu 17 proeminenþe conice dispuse în 6
rânduri verticale. Suprafaþa vasului este asprã, culoarea
cãrãmizie, arderea oxidantã. Piesa a fost depusã într-o groapã
(depunere ritualã). MCR, 3040. Întocmit: Dan Buzea

61. Fragment de vas. Lunca-Poiana Slatinei, com. Vânãtori-
Neamþ, jud. Neamþ. Lut ars. H: 87 mm. Epoca bronzului,
Trzciniec / Komarov / Costiºa (?). Fragmentul provine de la
partea superioarã a unui vas de dimensiuni mari, modelat din
pastã omogenã, de culoare cenuºie. Forma vasului era, probabil,
bitronconicã sau ovoidalã, cu gâtul în formã de pâlnie. Este deco-
rat pe gât cu douã nervuri. Acest tip de vas este bine reprezentat
în nivelurile aparþinând epocii bronzului de la Lunca ºi Cucuieþi,
unde presupunem cã a fost utilizat pentru pãstrarea sau evapo-
rarea apei sãrate. MIAPN, 19786. Întocmit: Roxana Munteanu

62. Fragment de vas. Lunca-Poiana Slatinei, com. Vânãtori-
Neamþ, jud. Neamþ. Lut ars. H: 107 mm. Epoca bronzului,
Trzciniec / Komarov / Costiºa (?). Fragmentul de ceaºcã mode-
latã din pastã omogenã. Forma probabil bitronconicã, cu gâtul
drept, de tipul cu douã torþi dispuse simetric, prinse de buzã ºi
de umãr. Fragmentul pãstrat include ºi una din torþile vasului,
trasã din buzã ºi lipitã pe umãr. Decorul constã în motive
incizate - triunghiuri cu câmpul haºurat dispuse pe umãrul
ceºtii ºi incizii verticale încadrate de ºiruri de împunsãturi
oblice dedesubtul torþii. Presupunem cã acest tip de vas repre-
zintã în epocã o formã comunã, ceea ce ar putea explica vasta
sa rãspândire. Utilizat în activitãþi cotidiene de cãtre cei care
obþineau sarea în Poiana Slatinei. MIAPN, 19759. Întocmit:
Roxana Munteanu

63. Fragment de vas. Lunca-Poiana Slatinei, com. Vânãtori-
Neamþ, jud. Neamþ. Lut ars. H: 74 mm. Epoca bronzului,
Trzciniec / Komarov / ... (?). Fragmentul provine de la partea
superioarã a unui vas de dimensiuni medii, cu gura evazatã ºi
buza tãiatã drept, faþetatã. Vasul a fost modelat dintr-o pastã
omogenã, bine arsã, de culoare cafeniu-cenuºie. Pe gâtul vasu-
lui a fost realizat un decor constând în linii orizontale incizate.
Fragmente aparþinând unor vase de acelaºi tip au fost
descoperite în numãr mare în nivelurile aparþinând epocii
bronzului de la Lunca, Cucuieþi ºi la Târpeºti, staþiuni în care au
fost desfãºurate activitãþi de obþinere a sãrii din apa sãratã a
izvoarelor. MIAPN, 18997. Întocmit: Roxana Munteanu
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64. Fragment de vas. Lunca-Poiana Slatinei, com. Vânãtori-
Neamþ, jud. Neamþ. Lut ars. H: 64 mm; DB: 92 mm. Epoca
bronzului, Costiºa. Fragmentul provine de la partea inferioarã
a unui vas de dimensiuni medii, de formã probabil bitronconicã.
modelat din pastã neomogenã, de culoare cenuºie. Prezintã
urme de ardere secundarã. Þinând cont de specificul depunerii
în care a fost descoperit, presupunem cã acest vas a fost utilizat
pentru pãstrarea sau evaporarea apei sãrate. MIAPN, 22533.
Întocmit: Roxana Munteanu

65. Fragment de vas. Cucuieþi-Slatina Veche, com. Solonþ,
jud. Bacãu. Lut ars. H: 72 mm. Epoca bronzului, Trzciniec /
Komarov / ... (?). Fragmentul provine de la partea superioarã a
unui vas de dimensiuni medii, cu gura evazatã, corpul bombat
ºi buza tãiatã drept, faþetatã. Vasul a fost modelat dintr-o pastã
omogenã, conþinând nisip, bine arsã, de culoare cafeniu-
cãrãmizie. Pe buza ºi gâtul recipientului a fost realizat un decor
constând în linii incizate orizontale, întrerupte de grupuri de
împunsãturi. Fragmente aparþinând unor vase de acelaºi tip au
fost descoperite în numãr mare atât în staþiunea de la Cucuieþi,
cât ºi la Lunca ºi la Târpeºti, staþiuni în care, cu siguranþã, au
fost desfãºurate activitãþi de obþinere a sãrii din apa sãratã a
izvoarelor. MIAPN, 22539. Întocmit: Roxana Munteanu

66. Fragment de vas. Cucuieþi-Slatina Veche, com. Solonþ,
jud. Bacãu. Lut ars. H: 32 mm. Epoca bronzului, Trzciniec /
Komarov / … (?). Fragment dintr-un vas de dimensiuni medii,
gura evazatã ºi buza tãiatã drept. Modelat din pastã omogenã,
cu nisip, bine arsã, de culoare neagrã-cenuºie. Pe buzã ºi
dedesubtul acesteia au fost realizate douã ºiruri de triunghiuri
între care se formeazã în pozitiv un motiv în zig-zag. Sub buzã,
deasupra ºi dedesubtul celor douã ºiruri de triunghiuri au fost
trasate mai multe linii incizate, orizontale. Fragmente
aparþinând unor vase de acelaºi tip au fost descoperite în numãr
mare atât în staþiunea de la Cucuieþi, cât ºi la Lunca ºi la
Târpeºti, staþiuni în care, cu siguranþã, au fost desfãºurate acti-
vitãþi de obþinere a sãrii din apa sãratã a izvoarelor. MIAPN,
22538. Întocmit: Roxana Munteanu

67. Fragment de vas. Cucuieþi-Slatina Veche, com. Solonþ,
jud. Bacãu. Lut ars. H: 136 mm. Epoca bronzului, Costiºa (?).
Fragmentul provenind de la un vas de dimensiuni medii, cu cor-
pul uºor bombat ºi gura dreaptã. Modelat din pastã neo-
mogenã, cu cioburi pisate, decorat la exterior cu striuri neorga-
nizate. Þinând cont de specificul depunerii în care a fost
descoperit, presupunem cã acest vas a fost utilizat pentru pãs-
trarea sau evaporarea apei sãrate. MIAPN, 22537. Întocmit:
Roxana Munteanu
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68. Vas bitronconic. Poduri-Dealul Ghindaru, jud. Bacãu.
Lut ars. H: 136 mm; DM: 132 mm. Epoca bronzului, Costiºa.
Vas de dimensiuni medii, cu marginea evazatã ºi pereþii uºor
bombaþi. Asimetric, decorat pe toatã suprafaþa cu mãturiþa -
striuri neorganizate. Culoare castanie. Asimetria provine din
modelare. Fragmente provenind de la vase similare au fost
descoperite în siturile arheologice din preajma izvoarelor de
apã sãratã (Lunca, Cucuieþi), constituind, aºadar, o formã uti-
lizatã fie în activitãþi cotidiene ale oamenilor epocii bronzului
din acest spaþiu, fie chiar un tip de vas folosit în obþinerea sãrii.
MIAPN, 16655. Întocmit: Roxana Munteanu

69. Vas bitronconic. Poduri-Dealul Ghindaru, jud. Bacãu.
Lut ars. H: 285 mm; DM: 330 mm. Epoca bronzului, Costiºa.
Vas modelat din pastã grosierã, arsã uniform, de culoare brunã.
Are gura largã, buza evazatã, corpul bitronconic ºi fundul
drept, îngust. Pe linia diametrului maxim au fost aplicate sime-
tric douã torþi perforate orizontal. Este decorat cu o bandã for-
matã din patru incizii ce înconjoarã gâtul, din care pornesc, în
spaþiile dintre toarte, cinci, respectiv patru triunghiuri cu câm-
pul haºurat. Fragmente provenind de la vase similare au fost
descoperite în siturile arheologice din preajma izvoarelor de
apã sãratã (Lunca, Cucuieþi), unde presupunem cã au fost uti-
lizate pentru pãstrarea sau evaporarea apei sãrate ºi obþinerea
sãrii. MIAPN, 16656. Întocmit: Roxana Munteanu

70. Fragment de vas. Lunca-Poiana Slatinei, com. Vânãtori-
Neamþ, jud. Neamþ. Lut ars. H: 130 mm. Epoca bronzului, Noua.
Fragmentul provine de la partea superioarã a unui vas de dimen-
siuni mari, de formã tronconicã, modelat din pastã neomogenã,
bine arsã. Gâtul este marcat printr-o nervurã în relief, pe care a
fost aplicatã o proeminenþã orizontalã, alungitã. Þinând cont de
specificul depunerii în care a fost descoperit, presupunem cã
acest vas a fost utilizat pentru pãstrarea sau evaporarea apei
sãrate. MIAPN, 22534. Întocmit: Roxana Munteanu
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71. Fragmente de vase masive. Olteni Situl A, comuna Bodoc, jud. Covasna, “Cariera de nisip”; Zoltan, comu-
na Ghidfalãu, “Nisipãrie” , jud. Covasna. Lut, resturi vegetale. H: 10 - 17 cm; L: 22 - 60 cm; LA: 9 - 17 cm. Epoca
bronzului târziu. Fragmente ce provin de la recipiente ce aveau cupe cu picioare masive ºi înalte. De la aceste reci-
piente au fost descoperite fragmente de "picioare" masive ºi pãrþi din marginea cupei. Pe fragmentele de cupã apar
în partea superioarã amprente de degete. Vasele de acest tip, numite briguetages reprezentau, probabil "instalaþii"
pentru forma de sare cristalizatã obþinutã prin fierberea ºi evaporarea apei sãrate. MCR, 6274; 6475; 8207; 8208;
8209; 8210; 10128; 10121. Întocmit: Dan Buzea.
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72. Fragmente ceramice. Sãsarm, comuna Chiuza,
jud. Bistriþa Nãsãud “Valea Slatinã”. Lut, nisip, pie-
tricele. L: 3 - 5 cm; LA: 2 - 4 cm; GR: 0,5 - 0,8 cm.
Epoca bronzului mijlociu. Modelate manual, netezite,
arderea oxidantã, culoarea cãrãmizie, cenuºie ºi brunã.
Unele fragmente sunt decorate cu brâuri în relief,
incizate vertical sau alveolate. Fragmentele ce provin
de la recipiente din pastã grosierã au suprafaþa cu stri-
aþii sau urme cu mãturica. Fragmentele au fost
descoperite în apropierea fântânii cu apã sãratã. MCR,
13353; 13349; 13355; 13354. Întocmit: Dan Buzea.

73. Vas. Stelnica, jud. Ialomiþa. L: 106 cm; LA: 60cm; H: 56 cm. Descoperit în 1988 într-o aºezare a culturii
Coslogeni, într-o groapã menajerã, de Nicolae Conovici. Piesa are o cupã ovalã, cu fundul sferic, ºi un piedestal for-
mat din plãci verticale în formã de H. Obiectul este lucrat din lut, în amestec cu iarbã, cioburi pisate ºi pietriº
mãrunt. Este posibil ca aceastã piesã sã fi fost folositã pentru obþinerea sãrii solide prin fierberea apei sãrate.
Obiecte similare provin din alte douã aºezãri ale culturii Coslogeni din Bãrãgan ºi din 2 aºezãri ale culturii Noua din
sud-estul Transilvaniei. Totodatã, prezintã similitudini cu recipiente masive descoperite în sud-estul Angliei, folosite
pentru obþinerea sãrii solide din apa marinã ºi izvoare sãrate. MJI, 2574/104. Întocmit: Valeriu Cavruc.
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74. Lopatã. Ocna Mureº, jud. Alba. Lemn. L: 32 cm;
LA: 8/3,5 cm. Perioada preistoricã (epoca bronzului ?). Piesa
aparþine lopeþilor de tip "vâslã", cu mâner scurt. MNUAI,
7746/2. Întocmit: Horia Ciugudean

75. Lopatã. Ocna Mureº, jud. Alba. Lemn. L: 31 cm;
LA: 6/7/4 cm. Perioada preistoricã (epoca bronzului ?). Piesa
aparþine lopeþilor de tip "vâslã", mânerul scurt fiind rupt.
MNUAI, 7746/1. Întocmit: Horia Ciugudean

76. Lopatã. Ocna Mureº, jud. Alba. Lemn. L: 34,5 cm.
Perioada preistoricã (epoca bronzului ?). Piesa aparþine
lopeþilor de tip "vâslã", cu mâner scurt. MNUAI, 7741.
Întocmit: Horia Ciugudean

77. Tocãtor. Ocna Mureº, jud. Alba. Lemn. L: 57,5 cm.
Perioada preistoricã (epoca bronzului ?). Piesa are o lamã
masivã ºi lungã, cu capãtul rotunjit ºi muchia îngroºatã iar
mânerul este scurt. A fost probabil utilizatã pentru mãrunþirea
bulgãrilor de sare. MNUAI, 7742. Întocmit: Horia Ciugudean

78. Lopatã. Ocna Mureº, jud. Alba. Lemn. L: 51 cm.
Perioada preistoricã (epoca bronzului ?). Piesa are cãuºul de
formã alungitã, bine adâncit ºi mânerul scurt. MNUAI, 7744.
Întocmit: Horia Ciugudean

79. Talpã de sanie. Ocna Mureº, jud. Alba. Lemn. L: 59 cm.
Perioada preistoricã (epoca bronzului ?). Piesa este lucratã
dintr-un lemn cioplit, cu secþiunea ovalã ºi are unul din capete
curbat în mod artificial. A fost utilizatã probabil pentru trans-
portarea blocurilor de sare. MNUAI, 7739. Întocmit: Horia
Ciugudean
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80. Colier. Pãnade, jud. Alba. Bronz. D: 9 cm. Perioada
târzie a epocii bronzului. Piesa este lucratã dintr-o barã cu
secþiunea rotundã, mai groasã la mijloc ºi subþiatã spre capete.
MNUAI, 7690. Întocmit: Horia Ciugudean

81. Colier. Pãnade, jud. Alba. Bronz. D: 10 cm. Perioada
târzie a epocii bronzului. Piesa este lucratã dintr-o barã cu
secþiunea rotundã, mai groasã la mijloc ºi subþiatã spre capete,
dintre care unul este rupt. Prezintã urme de deformare
mecanicã. MNUAI, 7689. Întocmit: Horia Ciugudean

82. Colier. Pãnade, jud. Alba. Bronz. D: 10 cm. Perioada
târzie a epocii bronzului. Piesa este lucratã dintr-o barã cu
secþiunea rotundã, mai groasã la mijloc ºi subþiatã spre capete,
dintre care unul este rupt. MNUAI, 7688. Întocmit: Horia
Ciugudean

83. Secerã. Pãnade, jud. Alba. Bronz. L: diagonala - 8 cm.
Perioada târzie a epocii bronzului. Secerã fragmentarã
aparþinând tipului cu limbã la mâner (“Zungensichel”), cu baza
concavã, muchia îngroºatã, având pe mâner douã nervuri, vâr-
ful ºi o bunã parte din lamã lipsesc. MNUAI, P. 7701. Întocmit:
Horia Ciugudean

84. Secerã. Pãnade, jud. Alba. Bronz. L: diagonala - 8,5 cm.
Perioada târzie a epocii bronzului. Secerã fragmentarã,
aparþinând tipului cu limbã la mâner ("Zungensichel"), cu baza
concavã, muchia îngroºatã, având pe mâner douã nervuri, vâr-
ful ºi o bunã parte din lamã lipsesc. MNUAI, P. 7702. Întocmit:
Horia Ciugudea
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85. Secure de tip celt. Pãnade, jud. Alba. Bronz. L: 12,8 cm.
Perioada târzie a epocii bronzului.  Celtul are corpul  masiv, de
formã uºor trapezoidalã, cu tãiºul drept. Gura este dreaptã ºi
puternic îngroºatã, de formã conicã, în secþiune fiind ovalã.
Celtul este decorat cu patru nervuri orizontale distanþate, slab
reliefate, iar pe una din laturi este prevãzut cu obiºnuita ureche
de fixare. MNUAI, P. 7282. Întocmit: Horia Ciugudean

86. Turtã fragmentarã. Pãnade, jud. Alba. Bronz. L medie:
8 cm; LA medie: 8 cm. Perioada târzie a epocii bronzului.
Fragmentul aparþine unei turte cu secþiunea plan-convexã.
MNUAI, 7723. Întocmit: Horia Ciugudean

87. Fragment de vas. Cucuieþi-Slatina Veche, com. Solonþ,
jud. Bacãu. Lut ars. H: 100 mm. A doua epocã a fierului.
Fragmentul provine de la partea superioarã a unui castron cu
deschidere foarte largã, cu buza dreaptã ºi pereþii puternic
înclinaþi spre exterior, modelat din pastã omogenã, de culoare
cãrãmizie. Þinând cont de specificul depunerii în care a fost
descoperit, presupunem cã acest vas a fost utilizat pentru pãs-
trarea sau evaporarea apei sãrate. MIAPN, 22531. Întocmit:
Roxana Munteanu

88. Fragment de vas. Cucuieþi-Slatina Veche, com. Solonþ,
jud. Bacãu. Lut ars. H: 100 mm. A doua epocã a fierului.
Fragmentul provine de la partea superioarã a unui castron,
modelat din pastã omogenã, bine arsã, de culoare cãrãmizie.
Prezintã o proeminenþã verticalã dedesubtul buzei. Þinând cont
de specificul depunerii în care a fost descoperit, presupunem cã
acest vas a fost utilizat pentru evaporarea apei sãrate. Acest tip
de vas este bine reprezentat în situl de la Cucuieþi, constituind
forma dominantã aici cantitativ pentru cea de-a doua epocã a
fierului. MIAPN, 22532. Întocmit: Roxana Munteanu
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89. Fragment de vas. Cucuieþi-Slatina Veche, com. Solonþ,
jud. Bacãu. Lut ars. H: 100 mm. A doua epocã a fierului.
Fragmentul provine de la partea superioarã a unui vas tronco-
nic, probabil un castron, modelat din pastã grosierã, de culoare
cãrãmizie. Prezintã o proeminenþã orizontalã dedesubtul buzei.
Þinând cont de specificul depunerii în care a fost descoperit,
presupunem cã acest vas a fost utilizat pentru pãstrarea sau
evaporarea apei sãrate. MIAPN, 22540. Întocmit: Roxana
Munteanu

90. Castron. Cucuieþi-Slatina Veche, com. Solonþ, jud.
Bacãu. Lut ars. H: 100 mm, DG: 285 mm, DB: 90 mm. A doua
epocã a fierului. Castron cu deschidere foarte largã, cu buza
dreaptã ºi pereþii puternic înclinaþi spre exterior, modelat din
pastã omogenã, de culoare cãrãmizie. Þinând cont de specificul
depunerii în care a fost descoperit, presupunem cã acest vas a
fost utilizat pentru pãstrarea sau evaporarea apei sãrate.
MIAPN, 22530. Întocmit: Roxana Munteanu

91. Ciocan de minerit. Bãile Figa, oraº Beclean, jud.
Bistriþa-Nãsãud, albia Pârâului Sãrat (partea inferioarã). Piatrã
de culoare cenuºiu-verzuie (greutate. 2,480 kg). L: 22,3 cm.
Probabil epoca bronzului. Pe muchii are niste canale, care-
serveau pentru ca legãtoarele (probabil din piei) cu care cio-
canul se prindea de coadã sã nu alunece. Forma, greutatea,
contextul descoperirii ºi analogiile cunoscute, sugereazã
folosirea în minerit. Descoperit de: A.F. Harding, 2006. MCR,
13936. Întocmit: Valeriu Cavruc 

92. Ciocan de minerit. Bãile Figa, oraº Beclean, jud.
Bistriþa-Nãsãud, albia Pârâului Sãrat (partea inferioarã). Piatrã
culoare cenuºiu-verzuie (greutate 2,150 kg). L: 23,5 cm; LA: 9
cm; GR: 6 cm. Probabil epoca bronzului. Transversal are un
canal adânc de 1,5 cm ºi lat de cca. 4 cm, care împiedica legã-
toarele (probabil din piei) cu care ciocanul se prindea de coadã
sã alunece. Forma, greutatea, contextul descoperirii ºi analogi-
ile cunoscute, sugereazã folosirea în minerit. Descoperit de: V.
Cavruc, 2006. MCR, 13937. Întocmit: Mirela Cotruþã

93. Ciocan de minerit. Bãile Figa, oraº Beclean, jud.
Bistriþa-Nãsãud, albia Pârâului Sãrat (partea inferioarã). Piatrã
de culoare brun - cenuºie (greutate. 1,680 kg),. L: 20,5 cm; LA:
9,5 cm; GR max.: 7,5 cm. Probabil epoca bronzului. Aproape de
mijlocul lungimii, în zona centrului de greutate, pe cele trei
muchii laterale, probabil avea câte un canal transversal. Aceste
canale serveau pentru ca legãtoarele (probabil din piei) cu care
ciocanul se prindea de coadã sã nu alunece. Forma, greutatea,
contextul descoperirii, precum ºi analogiile cunoscute, suge-
reazã cã ciocanul a fost folosit în minerit. Descoperit de: V.
Cavruv, 2006. MCR, 13938. Întocmit: Mirela Cotruþã
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94. Ciocan de minerit. Bãile Figa, oraº Beclean, jud.
Bistriþa-Nãsãud, albia Pârâului Sãrat (partea inferioarã). Piatrã
de culoare cenuºiu-verzuie (greutate  2,900 kg). L: 14,6 cm.
Probabil epoca bronzului. Partea superioarã este relativ circu-
larã în secþiune. Ciocanul se îngusteazã uºor spre partea sa infe-
rioarã care este ruptã din vechime. În zona centrului de greu-
tate, pe douã dintre faþete se observã un canal transversal
adânc de cca. 0,5 cm ºi lat de 2,5 cm. Aceste canale serveau pen-
tru ca legãtoarele (probabil din piei) cu care ciocanul se
prindea de coadã sã nu alunece. Forma, greutatea, contextul
descoperirii ºi analogiile cunoscute, sugereazã folosirea lui în
minerit. Descoperit de: V. Cavruc, 2006. MCR, 13939. Întocmit:
Mirela Cotruþã 

95. Ciocan de minerit. Bãile Figa, oraº Beclean, jud.
Bistriþa-Nãsãud, albia Pârâului Sãrat (partea inferioarã). Piatrã
de culoare cenuºiu-verzuie (greutate 1,340 kg). L: 14,2 cm.
Probabil epoca bronzului. Jumãtatea inferioarã este triunghiu-
larã în secþiune iar partea superioarã are secþiunea ovalã fiind
ruptã din vechime. În zona centrului de greutate, pe muchii se
observã câte un canal transversal, adânc de cca. 0,3 cm ºi lat de
cca. 3 cm. Acest canal servea pentru ca legãtoarele (probabil
din piei) cu care ciocanul se prindea de coadã sã nu alunece.
Forma, greutatea, contextul descoperirii ºi analogiile cunos-
cute, sugereazã folosirea lui în minerit. Descoperit de: V.
Cavruc, 2006. MCR, 13940. Întocmit: Mirela Cotruþã

96. Ciocan de minerit. Bãile Figa, oraº Beclean, jud.
Bistriþa-Nãsãud, albia Pârâului Sãrat (partea inferioarã). Piatrã
de culoare brun închis (greutate. 1,480 kg). L: 19,3 cm.
Probabil epoca bronzului. Jumãtatea inferioarã este semicircu-
larã în secþiune iar partea superioarã este triunghiularã. Vârful
acestuia, înainte sã se rupã (în vechime) era uºor rotunjit. Uºor
mai sus de mijlocul lungimii, probabil în zona centrului de greu-
tate, pe latura inferioarã se observã o adânciturã naturalã.
Forma, greutatea, contextul descoperirii ºi analogiile cunos-
cute, sugereazã folosirea lui în minerit. Descoperit de: V.
Cavruc, 2006. MCR, 13941. Întocmit: Mirela Cotruþã

97. Ciocan de minerit. Bãile Figa, oraº Beclean, jud.
Bistriþa-Nãsãud, albia Pârâului Sãrat (partea inferioarã). Piatrã
de culoare brunã (greutate 540 gr). L: 7,5 cm; LA: 9,1 cm;
GR max.: 4,8 cm. Probabil epoca bronzului. Partea inferioarã
este relativ ovalã în secþiune, ºi are douã faþete longitudinale
drepte. Ciocanul se îngusteazã spre partea sa inferioarã, vârful
acestuia, fiind bifacial cu tãiºul uºor rotunjit. Partea superioarã
a piesei este ruptã din vechime. Forma, greutatea, contextul
descoperirii, precum ºi analogiile cunoscute, sugereazã cã cio-
canul a fost folosit în minerit. Descoperit de V. Cavruc, 2006.
MCR, 13942. Întocmit: Mirela Cotruþã
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98. Ciocan de minerit. Bãile Figa, oraº Beclean, jud.
Bistriþa-Nãsãud, albia Pârâului Sãrat (partea inferioarã). Piatrã
de culoare cenuºiu - verzuie (greutate 2,180 kg). L: 21 cm.
Probabil epoca bronzului. Jumãtatea inferioarã este oval - alun-
gitã în secþiune; capãtul pãrþii superioare este parþial rupt din
vechime. Piesa are douã faþete longitudinale relativ drepte iar
pe muchii ºi la cele douã capete prezintã urme de utilizare.
Forma, greutatea, contextul descoperirii ºi analogiile cunos-
cute, sugereazã folosirea lui în minerit. Descoperit de: V.
Cavruc, 2006. MCR, 13943. Întocmit: Mirela Cotruþã

99. Ciocan de minerit. Bãile Figa, oraº Beclean, jud.
Bistriþa-Nãsãud, albia Pârâului Sãrat (partea inferioarã). Piatrã
de culoare cenuºiu-verzuie (greutate 6,280 kg). L: 27 cm.
Probabil epoca bronzului. Partea superioarã este rotunjitã ºi
masivã, iar spre partea inferioarã se îngusteazã devenind
ascuþitã. Prezintã un canal transversal gravat, adânc de cca. 0,5
- 0,5 cm ºi lat de cca. 4 cm, care fixau legãtoarele (probabil din
piei) cu care ciocanul se prindea de coadã. Forma, greutatea,
contextul descoperirii ºi analogiile cunoscute, sugereazã
folosirea lui în minerit. Descoperit de V. Cavruc, 2006. MCR,
13945. Întocmit: Valeriu Cavruc

100. Ciocan de minerit. Bãile Figa, oraº Beclean, jud.
Bistriþa-Nãsãud, albia Pârâului Sãrat (partea inferioarã). Piatrã
cenuºiu-verzuie (greutate  2, 960 kg). L: 22,9 cm-. Probabil
epoca bronzului. Are trei faþete longitudinale drepte ºlefuite.
Pe cele trei muchii laterale se observã un canal transversal gra-
vat, adânc de cca. 0,7 - 1 cm ºi lat de 3,2 - 5,2 cm. Alt canal este
gravat transversal pe muchia superioarã a ciocanului. Aceste
canale serveau pentru ca legãtoarele (probabil din piei) cu care
ciocanul se prindea de coadã sã nu alunece. Forma, greutatea,
contextul descoperirii ºi analogiile cunoscute, sugereazã
folosirea lui în minerit. Descoperit de V. Cavruc, 2006. MCR,
13944. Întocmit: Valeriu Cavruc

101. Ciocan de minerit. Bãile Figa, oraº Beclean, jud. Bistriþa-
Nãsãud, albia Pârâului Sãrat (partea inferioarã). Piatrã de culoare
cenuºiu-verzuie (greutate 520 gr.). L: 10,5 cm. Probabil epoca
bronzului. Partea superioarã este ruptã din vechime chiar pe
mijlocul perforaþiei. Se observã o perforaþie circularã transversalã
cu D: 2,3 cm, pentru înmãnuºarea cozii ciocanului. Pe o laturã, în
apropierea perforaþiei prezintã un canal uºor adâncit (?). Forma,
greutatea, contextul descoperirii ºi analogiile cunoscute, su-
gereazã folosirea lui în minerit. Descoperit de: V. Cavruc, 2006.
MCR, 13946. Întocmit: Mirela Cotruþã

102. Ciocan de minerit. Bãile Figa, oraº Beclean, jud.
Bistriþa-Nãsãud, albia Pârâului Sãrat (partea inferioarã). Piatrã
de culoare cenuºiu deschis (greutate 1, 900 kg). L: 16,7 cm.
Probabil epoca bronzului. Ciocanul se îngusteazã uºor spre
partea sa superioarã, vârful acesteia, fiind uºor rotunjit. Pe
suprafaþa piesei, pe alocuri se pãstreazã urme de sare. Forma,
greutatea, contextul descoperirii ºi analogiile cunoscute, suge-
reazã folosirea lui în minerit. Descoperit de: V. Cavruc, 2006.
MCR, 13947. Întocmit: Mirela Cotruþã
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103. Ciocan de minerit. Bãile Figa, oraº Beclean, jud.
Bistriþa-Nãsãud, albia Pârâului Sãrat (partea inferioarã). Piatrã
de culoare cenuºiu-verzuie (greutate  1,740 kg). L: 17,5 cm.
Probabil epoca bronzului. Ciocanul se îngusteazã uºor spre
partea sa inferioarã, vârful a fost probabil ascuþit. Pe o faþetã se
observã un ºanþ longitudinal rezultat probabil în urma utilizãrii
piesei, adânc de 0,3 cm ºi lat de 5 cm. Forma, greutatea, con-
textul descoperirii ºi analogiile cunoscute, sugereazã folosirea
lui în minerit. Descoperit de: V. Cavruc, 2006. MCR, 13948.
Întocmit: Mirela Cotruþã

104. Troacã de lemn. Figa “Slatinã”, jud. Bistriþa-Nãsãud.
Lemn de pin. Lmax: 3220 mm, LAmax: 420 mm; Hmax: 375
mm. Prima vârstã a Epocii Fierului (cca 850 - 800 a.Hr.). Troaca
se folosea la obþinerea sãrii fine, prin evaporarea apei sãrate.
Halãu din lemn de pin, care are pe linia axialã a bazei un ºir de
16 cepuri, cu lungimi cuprinse între 110 ºi 140 mm, cu o gaurã
centralã în care era o sfoarã împletitã ºi cu nod în partea de sus.
Cepurile din lemn de soc se gãsesc la distanþe cuprinse între 110
ºi 133 mm; au formã de prismã alungitã, cu partea de sus mai
latã. Piesa este unicat european. CMBN, 3857. Întocmit: Ioan
Chintãuan




