
Bãile Figa (or. Beclean, jud. Bistriþa-Nãsãud)
În nord-estul Transilvaniei, în partea de vest a judeþului Bistriþa-Nãsãud aproximativ la

jumãtatea distanþei între oraºul Beclean ºi satul Figa, la aproximativ 300 m vest de drumul
care leagã aceste douã localitãþi, într-o depresiune în formã de pâlnie cu diametru de cca. 500
de m, se aflã situl arheologic Bãile Figa, denumirea datoratã funcþionãrii pe vremuri aici a
unor bãi cu apã sãratã. Situl cuprinde partea superioarã a vãii Pârâului Sãrat ce curge printre
dealuri domoale. Atât cât se poate judeca dupã urmele antropogene ce se observã la suprafaþa
terenului, situl cuprinde o arie de aproximativ 260 m (nord - sud) x 160 m (est - vest).

Pârâul Sãrat adunã apele sãrate din patru izvoare. Primele douã apar la suprafaþã în
liziera pãdurii tinere de stejar ce acoperã panta dealului care delimiteazã valea pârâului din
sud. Distanþa între cele douã izvoare este de aproximativ 15 m. Ele dau naºtere cursului prin-
cipal al pârâului. Dupã ce parcurg separat aproximativ 10 ºi respectiv 16 m, apele ce vin din
aceste izvoare se unesc ºi curg mai departe în direcþia nordicã. Cel de-al treilea izvor se aflã
la aproximativ 160 m nord-nord-est de primele douã ºi respectiv la cca. 80 de m est de cur-
sul principal al pârâului. Acest izvor dã naºtere celui mai mare afluent al Pârâului Sãrat, ale
cãrui ape curg spre vest cca. 80 de m. La cca. 200 de m nord de primele douã izvoare apele
acestui afluent se unesc cu cele ale cursului principal al pârâului. Al patrulea izvor, ale cãrui
ape formeazã cel de-al doilea afluent al Pârâului Sãrat, apare la aproximativ 240 de m nord
de primele douã izvoare ºi la cca. 20 de m est de cursul principal al pârâului. Acest din urmã
afluent, lung de aproximativ 20 de m, curge spre vest. Dupã aceea, Pârâul Sãrat îºi continuã
cursul spre nord, iar peste aproximativ 100 de m intrã în stejãriºul ce apare în partea de nord
a sitului ºi apoi coteºte spre vest.

Lãþimea ºi adâncimea pârâului sunt inconstante, ele variind în funcþie de anotimp,
precipitaþii atmosferice ºi temperatura aerului. În perioadele deosebit de calde ºi fãrã pre-
cipitaþii, pârâul este secat aproape complet, astfel încât albia sa, datoritã cristalizãrii sãrii,
devine albã. În schimb, în perioadele umede nivelul apelor creºte considerabil, lãþimea maxi-
mã a pârâului ajungând pe alocuri pânã la 2 m, iar adâncimea - pânã la 0,5 m. Pe fundul
pârâului apare în abundenþã pietriº ºi bolovãniº. Salinitatea apei Pârâului Sãrat se datoreazã
zãcãmintelor bogate de sare gemã ce se aflã aproape de suprafaþa actualã a terenului. Fiind
dulce la origine, apa devine deosebit de sãratã dupã ce strãbate în subteran aceste zãcãminte.

Atât în albia pârâului, cât ºi pe ambele maluri ale acestuia, se observã numeroase
urme de activitate umanã, legate de exploatarea sãrii. Astfel, aproape pe toatã întinderea
pantei dulci din dreapta Pârâului Sãrat, pe suprafaþa de cca. 250 m (nord - sud) x 100 de m
(est - vest), se observã numeroase cavitãþi ºi movile de origine antropogenã. Cavitãþile au
forme circulare sau ovale, lãþimea lor fiind între 3 ºi 8 m, iar adâncimea - pânã la 2 m.
Movilele de pãmânt sunt de forme neregulate, înãlþimea lor fiind între 2 ºi 3 m. Câteva din-
tre astfel de cavitãþi, de dimensiuni ceva mai mari (pânã la cca. 10 m în diametru ºi adânci
pânã la 3 m), se observã ºi în stânga cursului principal al pârâului, în liziera pãdurii. Se pare
cã toate aceste cavitãþi ºi movile sunt urme ale unor sãpãturi de extragere a sãrii, nefiind deo-
camdatã cunoscute date concludente privind vechimea lor. De-a lungul cursului principal al
pârâului, pe ambele maluri ale sale, se observã “valuri” discontinue de pãmânt, ale cãror
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înãlþime maximã este de cca. 3 m. Aceste “valuri” par sã fi fost ridicate în urma unor excavãri
ce au contribuit la formarea albiei pârâului.

Urmele de exploatare a sãrii existã ºi în albia pârâului, aici observându-se numeroase
elemente de construcþii ºi amenajãri din lemn. Acestea sunt rãspândite neuniform, cele mai
multe ºi mai bine conservate apãrând în partea superioarã a cursului principal al pârâului, pe
o lungime de cca. 120 de m de la primele douã izvoare în jos. Urmeazã apoi o zonã lungã de
cca. 100 de m aproape complet lipsitã de astfel de urme, dupã care pe o lungime de cca. 30
de m apar urme de construcþii ºi amenajãri de lemn deosebit de dense. Urme izolate ale unor
astfel de construcþii ºi amenajãri se observã ºi pe cei doi afluenþi ai pârâului.

În total, urmele de construcþii ºi amenajãri de lemn ce se observã în albia Pârâului
Sãrat însumeazã peste 460 de elemente (pari, bârne ºi scânduri). Cele mai frecvente sunt pari
înfipþi în pãmânt, uneori cu vãdite urme de lovire în vârf cu scopul înfigerii lor în pãmânt.
Parii sunt, fie izolaþi, fie dispuºi în ºiruri sau aglomerãri de diverse forme ºi dimensiuni.
Astfel, în partea superioarã a cursului principal al pârâului se observã o aglomerare compusã
din 15 pari despicaþi, alãturaþi, înfipþi adânc în fundul pârâului ºi care par sã formeze gura
unui puþ, iar la capãtul sudic al sitului se observã o grupare aparent haoticã a unor pari înfipþi
în fundul pârâului care par sã indice existenþa unei construcþii de dimensiuni mai mari, de
cca. 5 x 3 m. Uneori de-a lungul malului se observã “pereþi” din scânduri alãturate înfipte ver-
tical în pãmânt ce par sã fi fost destinate consolidãrii malului vestic. În unele cazuri astfel de
“pereþi” formaþi din scânduri masive alãturate înfipte în pãmânt sunt dispuºi perpendicular
pe cursul pârâului ºi dau impresia unor stavile. Adesea pe tot cursul pârâului se întâlnesc
bârne masive în poziþie culcatã dispuse, fie paralel, fie oblic, fie transversal pe cursul pârâu-
lui. Câteodatã, de ambele laturi ale unor astfel de bârne au fost surprinºi þãruºi înfipþi în
pãmânt, probabil cu scopul fixãrii acestora. Pentru stabilirea vârstei acestor elemente, în vara
ºi toamna anului 2006, A.F. Harding, V. Cavruc, Tomasz Wazny ºi Botar Istvan au recoltat o
serie de mostre în vederea unor analize C14 ºi dendrocronologice. Analizele C14 efectuate
recent în laboratorul din Groningen au scos în evidenþã faptul cinci din cele ºase probe anal-
izate dateazã aproximativ din anul 1000 î.Hr., iar o probã dateazã aproximativ din anul 500.

În albia Pârâului Sãrat, cu diverse ocazii, au mai fost gãsite o serie de elemente com-
ponente ale unor instalaþii de lemn, precum ºi unelte de piatrã legate, dupã toate probabili-
tãþile, de exploatarea sãrii. Astfel, în anul 1977 geologul bistriþean Ioan Chintãuan a
descoperit în partea superioarã a albiei pârâului o aºa-zisã troacã de lemn care în momentul
descoperirii se afla în poziþie oblicã, astfel încât la suprafaþa pârâului se observa numai capã-
tul afectat al acesteia, restul piesei aflându-se adânc în fundul pârâului. În prima publicaþie,
descoperitorul acestei “troace” a comparat-o cu obiectul similar descoperit în anul 1938 în
Valea Florilor lângã Turda ºi atribuit pânã nu demult de toþi cercetãtorii care au fãcut referiri
la el celei de-a doua epoci a fierului, adicã perioadei ce cuprinde secolele II î. Hr. - sec. I d.
Hr. În mai 2005, Ioan Chintãuan a scos “troaca” din fundul Pârâului Sãrat, constatându-se cu
acel prilej gradul foarte bun de conservare a acesteia. Aidoma troacei de la Valea Florilor, ea
era scobitã într-un trunchi de copac (pin ?) masiv (L = 322 cm , l =42 cm). Fundul “troacei”
este aplatizat din exterior prin cioplire, iar capãtul întreg a rãmas circular în secþiune ºi poartã
pe dosul sãu urmele unei ciopliri transversale foarte îngrijite. În interior, pe partea medianã
a fundului, “troaca” are un rând de orificii de formã pãtratã cu dimensiuni de 1,1 mm x 1,4 cm
(pe partea pãstratã a troacei s-au pãstrat 16 astfel de orificii). În fiecare orificiu al troacei au
fost introduse “cepuri” lucrate din lemn de soc. Cepurile au capetele superioare îngroºate ce
împiedicã trecerea lor prin orificiu, iar imediat sub vârful îngroºat capãtã secþiune pãtratã cu
dimensiunile egale cu cele ale orificiilor din fundul “troacei”, detaliu necesar închiderii cât mai
strânse a orificiilor cu cepuri. Spre capãtul inferior cepurile se subþiazã ºi devin circulare în
secþiune. Toate cepurile sunt perforate central-longitudinal. Dincolo de elemente similare cu
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cele ale troacei de la Valea Florilor, în perforaþiile unora dintre cepuri de soc ale troacei de la
Bãile Figa se gãseau introduse sfori de cânepã împletite din douã fire.

În 2005, în laboratorul din Groningen, cu sprijinul Academiei Britanice, au fost efec-
tuate douã analize C 14 asupra unor fragmente ale troacei din Bãile Figa, fiind stabilitã vâr-
sta acesteia la cca. 3000 de ani, adicã în jurul anului 1000 î. Hr. Aceastã datare se potriveºte
întrucâtva ºi cu rezultatele analizei C14 efectuatã în SUA asupra fragmentelor ale uneia din-
tre “troacele” de la Valea Florilor, publicatã recent de V. Wollmann ºi H. Ciugudean, care
indicã încadrarea acesteia între anii 1420 ºi 990 î. Hr.

În vara anului 2006, A. F. Harding ºi V. Cavruc au identificat la Bãile Figa cel puþin
încã trei piese oarecum similare cu troaca de mai sus. Una dintre ele se aflã la câþiva metri
mai jos de primul izvor al Pârâului Sãrat. În interiorul ei a fost gãsit un tub de lemn de mici
dimensiuni (L - 8,4 cm, GR - 1,8 - 2,4 cm). Alt obiect asemãnãtor a fost identificat în imedi-
ata apropiere de locul unde a fost descoperitã “troaca”; cea de-a treia piesã se aflã lângã
izvorul afluentului, în poziþie secundarã, alãturi de un jgheab de lemn, fiind acoperitã de
pãmânt excavat relativ recent pentru amenajarea aici a unei “scalde”. Toate aceste piese au
rãmas deocamdatã acolo unde au fost gãsite, în aºteptarea unor cercetãri sistematice care vor
fi organizate - sperãm -  cât mai curând.

Toþi specialiºtii care s-au referit în decursul anilor la “troacele” de tipul celor de la
Valea Florilor ºi Bãile Figa cred cã acestea au fost utilizate pentru exploatarea sãrii. Însã
opiniile în ceea ce priveºte funcþionalitatea lor sunt contradictorii. Astfel, I. Al. Maxim, F.
Wollman ºi A. Rustoiu susþin cã acestea au fost utilizate pentru dirijarea jeturilor de apã cu
care se sãpau havajele pentru desprinderea blocurilor de la masivele de sare. În schimb, I.
Chintãuan crede cã obiectele de acest tip au fost folosite pentru evaporarea apei sãrate.
Sforile descoperite în interiorul troacei de la Bãile Figa par sã fie unul dintre argumentele în
acest sens. Însã, soluþia definitivã este încã departe de a fi gãsitã. Sunt necesare date noi
privind contextele arheologice ale astfel de piese ºi efectuarea unor experimente în acest sens.

În vara anului 2006, V. Cavruc ºi A. F. Harding au descoperit în diverse locuri ale cur-
sului principal al Pârâului Sãrat, de la partea superioarã pânã la cea inferioarã, câteva unelte
de piatrã: un fragment de topor cu gaurã de înmãnuºare precum ºi ciocane masive aparþinând
categoriei cunoscute în literatura de specialitate a “ciocanelor de minerit”. Acestea din urmã
au fost lucrate pe piatra localã (andezit) care în abundenþã se gãseºte în albia pârâului. Pentru
aceste ciocane au fost selectaþi bolovani masivi ale cãror greutate ºi formã permitea cu uºur-
inþã transformarea lor în unelte de lovire. Pe toate ciocanele se observã canale gravate în pia-
trã care au fost necesare legãrii acestora de cozi. La ce, în ce mod concret au fost folosite aces-
te ciocane? La spargerea blocurilor de sare? La înfigerea parilor în pãmânt? Sau poate pen-
tru alte scopuri? Rãspunsul la aceste întrebãri poate fi dat doar dupã ce, prin cercetãri sis-
tematice, se va clarifica contextul arheologic ºi geologic mai precis din care provin aceste
obiecte. Încã nu se ºtie dacã aceste obiecte sunt sau nu contemporane cu construcþiile ºi ame-
najãrile de lemn. Deocamdatã, referitor la destinaþia ºi încadrarea cronologicã a acestor cio-
cane nu avem alte date decât cele pe care ni le oferã analogiile existente în alte locuri. Acestea
sugereazã cã ciocanele de la Bãile Figa dateazã din epoca bronzului (aproximativ între cca.
2.500 ºi 800 ani î. Hr.) ºi cã ele au fost destinate exploatãrii miniere. În aceste condiþii, este
posibil ca ciocanele sã fi fost contemporane cu “troaca”.

Situl arheologic de la Bãile Figa, în lumina constatãrilor de pânã acum, pare a fi în
prezent cel mai relevant din Transilvania ºi unul dintre cele mai importante din întreaga
Românie, în ceea ce priveºte cercetarea exploatãrii preistorice a sãrii. 

Lista bibliograficã selectivã: 
I. Chintãuan, Pan used for salt extraction from brines. În: Studii ºi Cercetãri, Geologie

- Geografie, 10, Bistriþa 2005, p. 75 - 78.
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I. Chintãuan, I. Rusu, Consideraþii cu privire la utilizarea sãrii ºi apelor sãrate din nord-
estul Transilvaniei. În: File de istorie, 5, Muz. Jud. Bistriþa Nãsãud, Bistriþa, p. 238 - 277

I. Chintãuan, Apele minerale ºi staþiunile din judeþul Bistriþa-Nãsãud, Edit. Supergraf,
Cluj-Napoca, 2002.

Anthony F. Harding, Valeriu Cavruc

Biborþeni (oraº Baraolt, jud. Covasna)
Satul Biborþeni aparþine administrativ oraºului Baraolt fiind situat pe drumul Sfântu

Gheorghe-Malnaº-Baraolt, la 5 km de Baraolt, jud. Covansa. La 300 m est de platoul
“Dealului Rotund”, pe malul unui mic pârâu se aflã o terasã de formã ovalã, cu dimensiunile
de 80 m (nord-est - sud-vest) x 40 m (sud-est - nord-vest). Partea sudicã a terasei este mai ridi-
catã, formând un platou rotund. Cercetãrile arheologice sistematice au fost iniþiate în vara
anului 1994 de Székély Zsolt. Cercetãrile au fost continuate ºi în anii urmãtori, pânã în 1998.

S-au descoperit douã straturi de culturã. Primul aparþine unei aºezãri de scurtã duratã
a culturii ceramicii liniare, ia al doilea aparþine epocii bronzului. În acest sit a mai fost
descoperitã o groapã circularã, cu diametrul de 1 m, ce conþinea o serie de obiecte din
perioada eneoliticã aparþinând culturii Bodrogkeresztúr. Inventarul gropii constã în trei vase
ceramice (un capac, o cupã ºi altul pãstrat fragmentar), douã lame mari de opal, un topor -
ciocan din piatrã, cu gaurã de înmãnuºare ºi un topor din cupru cu braþele în cruce.

Materialul ceramic este reprezentat de un capac modelat din lut în amestec cu nisip fin,
prevãzut cu patru urechiuºe perforate, plasate pe marginea superioarã. Capacul este bine nete-
zit, ars oxidant ºi are culoarea brunã. Cupa a fost modelatã din lut în amestec cu cioburi pisate,
decoratã cu proeminenþe rotunde, aºezate în ºir vertical, ars oxidant, culoarea brunã. Cel de-al
treilea vas a fost puternic fragmentat astfel încât nu i s-a putut reconstitui forma. Capacul este
lucrat din pastã foarte finã, de culoare gri-deschisã, are mai multe proeminenþe plate ºi urechi-
uºe mici, perforate. Una dintre lamele este de formã triunghiularã, are vârful ascuþit ºi profilul
puternic arcuit la vârf, bine retuºatã; cea de-a doua este trapezoidalã în secþiune ºi are forma rel-
ativ rectangularã, având profilul uºor arcuit. Toporul-ciocan, este lucrat din andezit, are formã
rombicã cu muchia tãiatã drept ºi tãiºul ascuþit, prevãzut cu gaurã de înmãnuºare. Toporul de
cupru cu braþele în cruce are un braþ de tip teslã (de formã trapezoidalã cu lama uºor rotunjitã
ºi bine ascuþitã) iar celãlalt - de tip târnãcop (cu profil simetric ºi tãiºul bine ascuþit). La mijloc
are forma romboidalã ºi este prevãzut cu gaurã de înmãnuºare. Toporul gãsit în groapã aparþine
tipului Jászladány ºi pânã acum este singurul descoperit în cadrul unor sãpãturi sistematice.
Materialul de mai sus aparþine fazei timpurii a culturii Bodrogkeresztúr.

Dupã toate probabilitãþile, avem de a face cu o groapã de cult, mai ales cã vasele nu au
fost depuse întregi, ci sparte în altã parte ºi depuse doar resturi, iar piesele depuse - topoarele (de
piatrã ºi de cupru) ºi cele douã mari lame - au valoare intrinsecã deosebitã. Unul dintre motivele
acestui ritual putea sã fie legat de faptul cã locul respectiv se aflã pe una dintre cãile de acces din
bazinul Baraolt lipsit de sare ºi Depresiunea Homorod deosebit de bogatã în resurse de sare.

Lista bibliograficã selectivã:
Z. Székély, Biborþeni, o. Baraolt, jud. Covasna. În: Catalogul Expoziþiei: Culturã ºi civiliza-

þie din Carpaþii Rãsãriteni în lumina noilor descoperiri arheologice, Sfântu Gheorghe, 1988, p. 7.
Z. Székély, Groapa de cult de la Biborþeni. În: Noi descoperiri arheologice în sud estul

Transilvaniei. Catalogul de expoziþie, Covasna, 2003, p. 41-44. 
Gh. Lazarovici, Preistoria în Sud-Estul Transilvaniei. În: Românii din Covasna ºi

Harghita, Miercurea Ciuc, 2003, p. 16-17
Dan Buzea
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Bucu-Pochinã (com. Bucu, jud. Ialomiþa)
Situl se aflã la cca. 1 km N de râul Ialomiþa, pe terasa stângã a fostei albii a râului

Ialomiþa, în vecinãtatea de S-SV a vetrei satului Bucu. Suprafaþa: cca 5000 mp. Vestigiile
arheologice descoperite dateazã din epoca bronzului târziu (cultura Coslogeni), prima epocã
a fierului, a doua epocã a fierului, materiale sarmatice; Ev mediu timpuriu; Ev mediu târziu.
S-a cercetat în anii 1990 - 2006.

Complexele arheologice descoperite includ: gropi menajere Coslogeni, locuinþe de
suprafaþã ºi adâncite hallstattiene, gropi de cult ºi gropi menajere hallstattiene, bordeie ºi
gropi menajere din sec. IV-III a. Chr., necropola sarmaticã, bordeie ºi locuinþe de suprafaþã
aparþinând culturii Dridu, bordeie din sec. XVI- XVIII. În contextul vestigiilor de tip
Coslogeni au fost descoperite fragmentele unor recipiente ceramice de dimensiuni neobiº-
nuit de mari.

Colectiv de cercetare: Elena Renþa, Anca Pãunescu, Radu Coman, Simona Munteanu.
Lista bibliograficã selectivã:
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A. Pãuneascu, E. Renþa, Aºezarea medieval timpurie de la Bucu, judeþul Ialomiþa (II),

în Arheologia Medievalã,III,2000, p. 11-36;
E. Renþa, Necropola sarmaticã de la Bucu, Ialomiþa, III, 2000, p. 39-57;
E. Renþa, Aºezarea geticã de la Bucu- Pochinã, judeþul Ialomiþa ( sec. IV-III a. Chr.) I, în

Ialomiþa, IV, 2003-2004, p. 137-184;
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Arheologice din România. Campania 2005, 2006, p. 98-100.
Elena Renþa 

Cacica, (jud. Suceava)
Localitatea Cacica este una dintre cele mai interesante din Bucovina. Amplasatã la

poalele ramificaþiei Cãlugãriþa a Obcini Mari (805 m alt.), dincolo de care se aflã cunoscuta
Mãnãstire Humor, într-un peisaj de-a dreptul “mioritic”, ea adãposteºte cea mai mare comu-
nitate polonezã din România.

Pânã acum în depresiunea sa s-au descoperit vestigii arheologice din diverse epoci,
începând cu cele aparþinând culturii Cucuteni, de care se leagã ºi exploatarea unui izvor de
slatinã, pe locul cãruia, în epoca modernã administraþia austriacã, descoperind masivul de
sare, a realizat puþul actual al minei de sare. Deºi denumirea îi provine din limbile slave
(“kackza” = raþã domesticã sau sãlbaticã), apariþia sa este rezultatul firesc de colonizare a
pãmânturilor sale de cãtre români, locuitori ai satului din aval, Pârteºti, a cãrui primã
atestare documentarã cunoscutã dateazã de la 1415. Cacica s-a creat în ultima treime a sec-
olului al XVIII-lea prin ridicarea spre izvoarele pârâului sãu cu acelaºi nume (în zona
viitoarei saline) a unor bordeie de varã, ulterior transformate în locuinþe propriu-zise. În anii
ocupaþiei Bucovinei de cãtre Imperiul Habsburgic (1775) o primã statisticã ºi harta Büschel
menþionau deja între 11 ºi 17 locuinþe.

Dezvoltarea sa demo-economicã s-a datorat însã prezenþei aici a mai multor izvoare
cu apã sãratã. Dacã unele, mai modeste, nu au avut o amenajare propriu-zisã, de tipul fân-
tânii, în schimb, în plin ev mediu suntem convinºi cã izvorul de pe malul pârâului Dulcea,
“Slatina Mare” a beneficiat de astfel de lucrãri, inclusiv de întreþinere periodicã pentru
exploatare. Dovada peremptorie în acest sens a fost construirea, cel târziu în secolul al XV-
lea, a unui metoh al Mãnãstirii Humor, a cãrui sarcinã era tocmai exploatarea slatinei pe
acest versant al Dealului Cãlugãriþa, de care s-a amintit deja. Chiar dacã aceastã activitate
comercializa o marfã ieftinã, slatina, prin tenacitatea cu care s-a desfãºurat secole de-a rân-
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dul, ea a reprezentat un mijloc eficient ºi constant de obþinere de venituri pentru aceastã
mãnãstire, de altfel ca ºi pentru alte lãcaºuri monahale plasate pe traseul zãcãmintelor de
sare din subcarpaþii Modovei.

De la Cacica, ale cãrei terenuri se gãseau la hotarele satului Pârteºti, respectiv în
braniºtea (domeniul) mãnãstirii amintite, carele cu butoaie de slatinã trase de boi plecau pe
aºa-zisele “drumuri ale slatinei” spre zonele de podiº ºi câmpie lipsite de aceastã bogãþie natu-
ralã. Nu întâmplãtor în valea ce duce spre rãsãrit ºi spre râul Suceava, la circa 30 km depãrtare
de fosta capitalã a Moldovei, cu acelaºi nume, curge râuleþul numit “Soloneþ” (aceluiaºi
fenomen, ilustrând prezenþa sãrii, i s-a datorat denumirea râului Solca, din relativa apropiere).

O datã cu ocupaþia austriacã ºi desfiinþarea aproape în totalitate a mãnãstirilor
bucovinene metohul de la Cacica (atestat indirect la 1665 ºi în 1784 cu numele “Pârteºti”) este
ºi el desfiinþat. Ca urmare a politicii iluministe a monarhilor vienezi, în noua provincie ocu-
patã se trece la inventarierea riguroasã ºi a izvoarelor cu slatinã, evidenþã trimisã Secþiei
monetarea ºi montanistice a Cãmãrii Aulice din capitala imperialã. În urma propunerii
inginerilor austrieci,  la “Slatina Mare”, pe pârâul Blândeþ, s-a construit ºi folosit o scurtã
perioadã de timp un cazan de fierbere a saramurii, a cãrui prezenþã este atestatã de harta
Hora von Otzellowitz (1790), an în care datoritã curãþãrii ºi adâncirii fântânii din centru satu-
lui Cacica în devenire, s-a descoperit masivul de sare. Astfel, se renunþã la cazanul experi-
mental cât ºi la începutul unei astfel de exploatãri la Solca.

Începând cu acest moment, dezvoltarea localitãþii ia amploare datoritã colonizãrii aici
a numeroase familii de mineri polonezi din Bochnia ºi Wieliczka, din zona Cracoviei, la care
se vor adãuga numeroase familii româneºti de bejenari din Transilvania ºi unele de ucraineni,
germani, maghiari, evrei º.a. de pe cuprinsul împãrãþiei.

În sfârºit, revenind în timpurile preistorice, este necesar sã precizãm unele informaþii
legate de faptul cã aici a existat unul dintre cele mai vechi puncte de exploatare a sãrii sub
formã de saramurã din România. Aºa cum s-au descoperit vestigii similare la Solca (punct
“Slatina Mare”), sau în judeþul Neamþ, la Lunca - Poiana Slatinei, populaþia culturii Cucuteni,
probabil chiar din valea Soloneþului, locuia sezonier în sezonul cald în poiana izvorului
viitoarei amplasãri a salinei ºi puþului sãu, fierbând slatinã în vase conice, de unicã folosinþã,
cunoscute în literatura de specialitate sub numele de “briquetages”. Datoritã procesului de
fierbere a saramurii ºi a recristalizãrii mineralului, aºa cum se cunoaºte, se obþineau conurile
de sare, devenite obiect de schimb intercomunitar ºi intertribal atât de cãutat. Prin durata de
secole a acestei proceduri “industriale”, s-a ajuns în final ca în sol, actualmente la o adâncime
de circa 40 cm, sã existe un strat de depuneri de circa 80 cm, compus în principal din resturile
de la spargerea acestor vase, de la oale de uz comun, foarte rar chiar pictate atât de carac-
teristic ºi de cãrbuni provenind de la focurile practicate pe loc pentru fierberea saramurii. În
urma calculelor estimative în funcþie de dimensiunile medii ale brichetajelor de aici, autorul
cercetãrii a calculat volumul unui astfel de recipient (circa 1,5 l) ºi greutatea aproximativã a
unui con de sare astfel obþinut prin trei umpleri succesive, ultimele în completare a conþinu-
tului, (circa 1,2 kg). Dupã dispariþia culturii Cucuteni, populaþiile ulterioare nu au lãsat urme
arheologice similare de acest tip. Istoria uneori repetându-se, în epoca modernã sarea va
ajunge din nou a fi cristalizatã sub formã conicã, fiind vorba de aºa-zisa sare “huscã”.

Listã bibliograficã selectivã:
M. Andronic, Evoluþia habitatului uman în bazinul hidrografic Soloneþ din paleolitic

pânã la sfârºitul secolului al XVIII-lea, supliment VI -Suceava, Iaºi, 1997, p. 119-130, 137-140.
M. Andronic, Cacica - un nou punct neolitic de exploatare a sãrii, în SCIVA, 40, 2, 1989,

p.171-177.
M. Andronic, L'exploitation du sel è l'est de Carpates Orientales dans la préhistoire et

dans le protohistoire, comunicare susþinutã la simpozionul internaþional Arheologia pre ºi

61



protoistoricã a sãrii, 21-24 oct. 2004, Piatra Neamþ.
Mugur Andronic

Cucuieþi, com. Solonþ, jud. Bacãu. Punct: Slatina Veche
Izvorul de apã sãratã de la Slatina Veche face parte din grupul izvoarelor de slatinã

din Depresiunea Tazlãu. Este situat în partea de vest a depresiunii, la contactul cu unitatea
carpaticã (Munþii Goºmanul), pe teritoriul satului Cucuieþi, în apropierea cãtunului
Pãdurãreni. Micro-regiunea Cucuieþi-Pãdurãreni-Sãrata se prezintã sub forma unui
amfiteatru natural deschis spre est, delimitat la nord ºi vest de Dealul Osoi, iar la sud de
Dealul Uture (ultimul, împãdurit, este numit de cãtre localnici ºi Dealul Argintãriei; pe
unele hãrþi apare ºi ca Uture Mic). Fântâna de la Slatina Veche, situatã în centrul acestui
amfiteatru, este amenajatã pe panta sudicã a unei coaste ce coboarã (sud-nord) dinspre
Dealul Osoi; de cealaltã parte a acestei coaste se aflã cãtunul Pãdurãreni, pe teritoriul cãruia
existã o altã sursã de apã sãratã (Slatina din sat).

Fântâna se aflã într-o micã vale, afectatã parþial de alunecãri de teren ºi de transfor-
marea în mlaºtinã a locurilor de unde izvorãsc surse de apã semi-permanente. Peisajul este
puternic afectat antropic, pe platoul fântânii putând fi observate urmele unei foste exploatãri
de petrol, iar în jur, pânã pe culmea Dealului Osoi existând cel puþin opt sonde în folosinþã,
legate prin conducte care traverseazã toatã zona, de Parcul de separatoare aflat la aproxi-
mativ 200 de metri spre sud faþã de fântâna.

Platoul slatinei are formã relativ ovalã, înclinat dinspre vest spre est. Lipsit de vegetaþie,
este mãrginit spre nord ºi sud de albiile, adânci ºi înguste, a douã izvoare semi-permanente cu
apã dulce ce îºi au obârºia în zona mlãºtinoasã de la vest de fântânã ºi care se varsã, la 17 metri
est de fântânã, în Pârâul Argintãriei. Acesta din urmã curge sud-nord, la baza dealului cu ace-
laºi nume. Amenajarea pentru apã sãratã se aflã în centrul acestui platou pe a cãrui suprafaþã,
spãlatã de apele pluviale, se observã extrem de multe fragmente ceramice de dimensiuni mici,
preistorice ºi moderne. Captarea constã într-o groapã ovalã de 0,70-0,90 metri, ai cãrei pereþi
au fost îmbrãcaþi cu o împletiturã circularã de nuiele; gura gropii a fost întãritã cu bârne de
lemn dispuse patrulater, îmbinate la colþuri, care au alunecat spre est, fiind, aºadar, uºor excen-
trice faþã de centrul gropii. Ulterior amenajãrii bârna de pe latura de est a fost îndepãrtatã.
Adâncimea fântânei este de 0,60 metri de la buza acesteia, oglinda apei situându-se de obicei
la -0,10 m de buza fântânii; în anotimpurile ploioase sau chiar în urma unei singure averse apa
sãratã se revarsã din fântânã ºi curge pe pantã pânã în Pãrãul Argintãriei, pe traseul de curg-
ere formându-se o crustã de sare cu grosimea de câþiva centimetri.

Eroziunea accentuatã de pe platou a scos la ivealã capetele unor bârne, fãcând parte
din amenajarea sursei sãrate - constituind, probabil, un sistem de susþinere a pantei împotri-
va alunecãrilor. De asemenea, sondajul arheologic efectuat aici în anii 2003-2004 a dus la
descoperirea unei alte amenajãri pentru captarea apei sãrate, de epocã probabil modernã,
aflatã la 26 de metri sud-vest de cea actualã, constând tot dintr-o împletiturã de nuiele de
formã circularã care îmbrãca pereþii unei gropi. În jurul fântânii, aflatã aproape de limita de
sud a platoului, a fost dezvelitã o altã amenajare de susþinere, din trunchiuri de copaci.
Fântâna veche a fost închisã cu capac de nuiele ºi cu pãmânt în urmã cu cel puþin un secol,
datoritã infiltraþiilor de petrol, vizibile atât în sol pe o suprafaþã de cca. 35 m2, cât ºi în apa
fântânii vechi ºi pe pereþii puþului.

În marginea de sud a platoului slatinei, începând de la 15 metri de actuala fântânã de
apã sãratã se observã o depunere antropicã, constând din douã movile de formã ovalã aflate
una în continuarea celeilalte, orientate est-vest ºi coborând spre est (diferenþa de nivel din-
tre baza primei movile ºi punctul cel mai înalt al celei de-a doua este de 6,30 metri). Prima
movilã, aflatã mai aproape de fântânã, are dimensiunile de 16 x 9 metri ºi înãlþimea de un
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metru, în timp ce cea de-a doua, cu înãlþimea de 2 metri ºi cu pante mai abrupte, mãsoarã 12
metri pe axul lung (est-vest) ºi 8 metri pe cel scurt. Cele douã movile sunt separate de o
suprafaþã de 5 metri, acoperitã cu bitum - o afectare relativ recentã a depunerii arheologice,
probabil gura de exploatare la suprafaþã a petrolului (Marele Dicþionar Geografic al
României semnaleazã existenþa, la începutul secolului XX, a 40 de puþuri “din care se extrage
... pãcurã” pe teritoriul comunei Solonþ; sãtenii din Pãdurãreni indicã platoul slatinei ca loc
al unei asemenea exploatãri). Este posibil ca depunerea arheologicã din cele douã movile sã
fi constituit, înaintea deschiderii puþului de pãcurã, o singurã movilã, deranjatã ºi segmentatã
cu prilejul începerii exploatãrii petroliere. Existenþa unei exploatãri de suprafaþã ar explica,
de asemenea, prezenþa infiltraþiilor de petrol cu precãdere în stratul superior al depunerii
arheologice, dedesubtul pãturii de sol, ºi care scad în intensitate odatã cu adâncimea.

Fântâna veche dezvelitã de sondajul arheologic a fost amenajatã pe panta sudicã a
primei movile, la 6 metri de marginea lentilei de bitum ºi cu cel puþin un metru mai adânc.
Foarte posibilã ni se pare, în situaþia descrisã mai sus, închiderea sa în acelaºi timp cu sau la
puþin timp dupã începutul exploatãrii de pãcurã. Probabil cã tot atunci a fost amenajatã ºi
actuala fântânã de slatinã.

Cercetarea, în 2003 ºi 2004, a celor douã movile a confirmat ipoteza formãrii acesto-
ra ca urmare a activitãþilor desfãºurate în preistorie ºi antichitate pentru obþinerea sãrii din
saramurã. Sursa de sare de la Slatina Veche a fost exploatatã pe parcursul a patru paliere
cronologice, în preistorie ºi antichitate; intervenþiile umane din ultimele secole - probabil
începând chiar cu amenajarea fântâni vechi - precum ºi alunecãrile pantei, cu înclinaþie
destul de accentuatã în anumite porþiuni, au deranjat nivelurile arheologice, diferitele faze
cronologice putând fi identificate în principal din analiza ceramicii, dar ºi a puþinelor con-
texte pãstrate in situ.

Reconstituirea secvenþelor de exploatare a sãrii doar prin studierea ceramicii a þinut
cont de câteva repere: analiza cantitativã a materialului sub raport cronologic, determinarea
tipurilor de forme ºi ponderea acestora, înregistrarea aglomerãrilor de ceramicã specifice
unei epoci în masa totalã a acumulãrii antropice.

Cele mai vechi materiale aparþin fazei a treia a culturii Precucuteni - fragmente de
dimensiuni mici, provenind de la vase mici sau medii. Starea de conservare este de cele mai
multe ori proastã, ca urmare a infiltraþiilor de petrol. Se grupeazã spre capãtul de vest al
primei movile ºi în movila a doua, unde nu par sã fi suferit deranjamente. Sondaje de con-
trol efectuate în alte douã puncte în apropierea fântânii au evidenþiat rãspândirea iniþialã a
ceramicii preistorice pe o suprafaþã mai largã, ce acoperea întregul platou, dar acþiunea com-
binatã a factorilor de mediu ºi antropici a avut ca rezultat pãstrarea în loc doar a unei pãrþi
din depunerea arheologicã, cuprinzând fragmente ceramice precucuteniene.

Pe parcursul fazei A a culturii Cucuteni activitatea de obþinere a sãrii din apa izvoru-
lui pare sã se fi desfãºurat în zona celea de-a doua movile. Puþinele materiale aparþinând
acestei epoci din structura movilei I apar în contexte nesigure - gropi sau alveolãri ale pan-
tei, în care s-au acumulat resturi ceramice aparþinând tuturor epocilor documentate în situl
de la Cucuieþi. Ceramica cucutenianã din movila a II-a este prost conservatã, cu vagi urme
de picturã. Majoritatea fragmentelor par sa aparþinã unor recipiente de dimensiuni medii ºi
mari, cu pereþii groºi.

În ceea ce priveºte ceramica din epoca bronzului, analiza sa pare sã indice frecventat
acest punct de exploatare a sãrii într-un interval de timp mai îndelungat pe parcursul
perioadei mijlocii a epocii bronzului. Cele mai apropiate analogii în privinþa decorului aces-
tor vase se regãsesc în staþiunea de la Lunca-Poiana Slatinei. Materialele din epoca bronzu-
lui se concentrau în jumãtatea de vest a primei movile, fiind parþial deranjate de depunerea
din epoca fierului. Forma dominantã este vasul tronconic, de dimensiuni medii, decorat pe
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gât ºi pe buzã cu incizii sau împunsãturi.
Ceramica datând din epoca fierului, aparþinând orizontului Canlia, constituie ultima

urmã a exploatãrii în vechime a depozitului salin. Se grupeazã în aglomerãri, mai ales în
prima movilã - în special în buza pantei ºi de-a lungul acesteia. Cantitativ, ceramica din epoca
fierului reprezintã materialul preponderent. În privinþa formelor remarcãm utilizarea cu
predilecþie a formelor largi - castroane ºi strãchini de dimensiuni medii, prevãzute cu câte
douã torþi orizontale - care, la o analizã preliminarã, pare sã constituie 60% din totalul mate-
rialului ceramic atribuit epocii fierului. Cea mai mare parte a fragmentelor ceramice din ori-
zontul getic constituiau o aglomerare spre mijlocul primei movile, unde a fost identificatã ºi
o “platformã” de formã neregulatã, de consistenþã durã, compusã din fragmente ceramice,
cenuºã ºi cãrbune, “sudate” împreunã.

Sporadic, în partea superioarã a depunerii arheologice au fost descoperite ºi frag-
mente ale unor vase din epoca modernã.

În prezent, apa fântânii de la Slatina Veche este folositã mai ales de cãtre locuitorii
cãtunului Pãdurãreni ºi cei ai satelor Sãrata ºi Cucuieþi.

Cercetare arheologicã: Muzeul de Istorie ºi Arheologie Piatra-Neamþ
Lista bibliograficã selectivã:
Gh. Dumitroaia, Sãpãturi arheologice sistematice ºi periegheze din judeþele Neamþ,

Bacãu ºi Suceava (2002-2003), în MemAntiq XXIII, 2004, p. 434-435
Gh. Dumitroaia et alii, Cucuieþi, com. Solonþ, jud. Bacãu, în Cronica Cercetãrilor

Arheologice din România - campania 2003, 2004, p. 110-111
R. Munteanu et alii, Prehistoric exploitation of the salt spring from Cucuieþi-"Slatina Veche",

Bacãu county, în Rezumatele comunicãrilor colocviilor internaþionale Cucuteni - 120 de ani de
cercetãri. Timpul bilanþului ºi Arheologia pre- ºi protoistoricã a sãrii, Piatra-Neamþ, 2004, p. 90

R. Munteanu, Gh. Dumitroaia, Bronze Age discoveries near the salt springs in the pied-
mont region of Moldavia, în Congrasul al IX-lea Internaþional de Tracologie Tracii ºi lumea cir-
cumponticã / The Thracians and Circumpontic World, rezumate, Chiºinãu, 2004, p. 37-38

Idem, Découvertes de l'Âge du Bronze dans les Sub-Carpates de la Moldavie, în Scripta
praehistorica. Miscellanea in honorem nonagenarii magistri Mircea Petrescu-Dîmboviþa oblata
editori Victor Spinei, Cornelia-Magda Lazarovici ºi Dan Monah, Iaºi, 2005, p. 461-473.

Roxana Elena Munteanu

Lunca, com. Vânãtori-Neamþ, jud. Neamþ. Punct: Poiana Slatinei
Izvorul de apã sãratã de la Lunca se situeazã, alãturi de cele de la Oglinzi ºi Þolici-

Petricani, în zona de contact dintre Valea Moldovei ºi Depresiunea Neamþ. Sursa de slatinã
de la Lunca este situatã pe versantul estic al Culmii Pleºului, într-o micã vale deschisã spre
est, înconjuratã de culmi cu altitudini de 600 m. Izvorul, abundent, este captat de o fântânã
din lemn, scobitã dintr-un singur trunchi de copac cu diametrul de cca. 1 metru. Zona fân-
tânii, delimitatã spre nord ºi nord-vest de izvorul sãrat, iar pe celelalte laturi de panta dealu-
lui, se prezintã sub forma unui mic platou complet lipsit de vegetaþie - rezultat al apei sãrate
ºi al utilizãrii intense a locului pentru umplerea diverselor recipiente cu slatinã ºi staþionarea
vehiculelor. Pe toatã aceastã suprafaþã sunt prezente urmele exploatãrii actuale a sursei
sãrate. Izvorul îºi adunã apele într-o micã vale care începe la 50 de metri vest de fântânã; în
apropierea acesteia valea face un cot spre nord, pentru a se îndrepta apoi spre est. Pânã în
dreptul fântânii salinitatea apei este ceva mai scãzutã, pentru ca dupã punctul de captare
aceasta sã creascã semnificativ. Sursa deverseazã la 30 de metri est de fântânã în pârâul
Sasca, punctul de contact constituind o zonã mlãºtinoasã.

Zona de exploatare, cu suprafaþa de aprox. 2 ha, este delimitatã pe trei laturi de
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pãdure, vederea pe latura dinspre est fiind baratã de o culme.
Urmele de exploatare preistoricã ºi anticã a sãrii, descoperite în anul 1982 ºi cercetate

de-a lungul a 16 campanii, se concentreazã în trei zone de depuneri, dintre care cea mai con-
sistentã, zona A, se aflã în imediata apropiere a actualei fântâni de slatinã. Pe un mic
promontoriu care coboarã spre est, înconjurat de o zonã mlãºtinoasã - obârºia pârâului Sasca
- s-au aºezat, de-a lungul timpului, grupuri de populaþii neolitice (culturile Starèevo-Criº,
Precucuteni), din epoca bronzului (culturile Costiºa-Komarov(?) ºi Noua) ºi epoca fierului
(Corlãteni-Chiºinãu ºi Canlia). Sporadic, zona A a fost frecventatã ºi în timpul culturii
Cucuteni, în Evul Mediu timpuriu (sec. X-XII) º în sec. al XIX-lea. În urma acestor frecven-
tãri s-a format o movilã de formã ovalã, mãsurând cca. 60 de metri pe axul lung, 25 de metri
lãþime ºi 3 metri înãlþime.

Principala categorie de vestigii o constituie ceramica, extrem de fragmentarã ºi în can-
titate foarte mare. Atât nivelurile neolitice, cât ºi cele aparþinând epocii bronzului sunt com-
puse din resturi de vetre - cãrbune, cenuºã, pãmânt ars. Lipsa urmelor de construcþii de orice
tip, precum ºi prezenþa vetrelor ºi a ceramicii fragmentate în cantitate atât de mare, au con-
dus la concluzia cã depunerea arheologicã s-a acumulat pe parcursul unor frecventãri
sezoniere ºi nu constituie urmele unei aºezãri obiºnuite.

Cea mai consistentã depunere s-a format în zona A în urma exploatãrii sãrii din sara-
murã de cãtre comunitãþile Starèevo-Criº (faza IIIB). Constã în vetre de foc, cenuºã ºi o can-
titate impresionantã de ceramicã, în stare fragmentarã. Preponderentã este categoria cera-
micii de uz comun - folositã, cel mai probabil, în obþinerea sãrii, dar trebuie semnalatã
prezenþa destul de numeroasã a fragmentelor provenind de la vase lucrate din pastã finã, cu
decor pictat, imprimat sau incizat. Urme mai puþin consistente ale prezenþei acestor comu-
nitãþi au fost identificate în zona B a staþiunii. Posterior, pe acelaºi loc s-au aºezat temporar
ºi grupuri aparþinând culturii ceramicii liniare.

Depunerea precucutenianã aparþinând celei de-a doua faze de evoluþie a culturii s-a
format la est de nucleul materialelor Starcevo-Criº din zona A, acþiuni de curãþare sau rea-
menajare a spaþiului destinat obþinerii sãrii ducând la împingerea unei pãrþi a “deºeurilor” ºi
a resturilor de vetre spre panta de est. Se remarcã, din nou, prezenþa ºi a ceramicii fine alã-
turi de cea din categoria uzualã. În faza urmãtoare - Precucuteni III - activitatea de
exploatare a sursei sãrate se desfãºoarã cu precãdere în zona B a staþiunii, aflatã la o distanþã
de 60 de metri de actuala fântânã. Aceeaºi zonã este afectatã ºi în timpul culturii Cucuteni;
în special în nivelul datând din faza B a culturii Cucuteni au fost descoperite fragmente de
vase aparþinând speciei Cucuteni C (aprox. 33% din materialul cucutenian).

Comunitãþile epocii bronzului care au exploatat sursa de sare din Poiana Slatinei ºi-
au aºezat tabãra pe capãtul de est al movilei naturale, în imediata vecinãtate a zonei mlãºti-
noase, mai spre est decât grupurile de populaþie Starcevo-Criº ºi Precucuteni. Cercetãrile au
evidenþiat exploatarea repetatã de-a lungul acestei epoci a izvorului sãrat, fiind evidenþiate
trei niveluri, formate în timpul culturilor Costiºa-Komarov (?) ºi Noua.

În zona A urmeazã o frecventare sporadicã din Hallstatt-ul timpuriu (grupul
Corlãteni-Chiºinãu), dupã care, în Latène I, geto-dacii aparþinând orizontului Canlia ocupã
zona C a staþiunii.

Ultimul nivel arheologic din zona A, deranjând parþial depunerile anterioare, aparþine
secolelor X-XII.

O descoperire deosebitã a constituit-o dezvelirea în zona A, aproximativ în centrul
movilei, începând cu -4,30 metri, la baza nivelului Starcevo-Criº, a unui puþ pentru slatinã,
amenajat probabil în vechime cu o împletiturã de nuiele care îmbrãca pereþii gropii.
Cercetarea acestui complex nu a fost încã finalizatã.

Cercetare arheologicã: Muzeul de Istorie ºi Arheologie Piatra-Neamþ
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Olteni (comuna Bodoc, jud. Covasna) 
Satul Olteni se aflã în depresiunea Sfântu Gheorghe ºi aparþine, din punct de vedere

administrativ comunei Bodoc, jud. Covasna. Este situat la 10 km nord de oraºul Sfântu
Gheorghe, de ambele pãrþi ale DN 12, Braºov - Miercurea Ciuc. Satul este strãbãtut de la
nord spre sud de râul Olt. 

Depresiunea Braºov, în comparaþie cu zonele vecine din Transilvania (Depresiunea
Homoroadelor), Muntenia (Valea Prahovei ºi Subcarpaþii Buzãului) ºi Moldova
Subcarpaticã, este foarte sãracã în manifestãri saline. Aici sunt cunoscute doar câteva izvoare
izolate de apã sãratã. Unul dintre aceste izvoare se aflã în dreptul satului Olteni, pe malul
stâng al Oltului. Pe locul izvorului localnicii au amenajat o pompã cu care apa sãratã este
scoasã din puþ.  Apa din acest izvor conþine (mg ‰): Cl = 650; HCO3 = 11938; Na = 6983;
K = 125; Fe2= 22; Ca2= 228; Mg2= 95; CO2= 3436. Localnicii folosesc apa acestui izvor în
prezent pentru cure de tratare a mai multor boli, printre care cele ale tubului digestiv, cele
de nutriþie ºi problemele de hiperaciditate.

În vecinãtatea acestui izvor se aflã o serie de situri arheologice: Olteni Sud “Cariera
de Nisip” - Situl A (epoca bronzului, a doua epocã a fierului, perioada Post-romanã); Olteni
Sud “Cariera de Nisip” - Situl B (neo-eneolitic, necropolã din a doua epocã a fierului);
aºezarea În Dosul Cetãþii - “Vármegye” (eneolitic, cultura Cucuteni-Ariuºd-Tripolie);
Aºezarea “Cetatea Fetii” - “Leanykávár” (eneolitic, cultura Cucuteni-Ariuºd-Tripolie); Olteni
Est “Canton C.F.R” (a doua epocã a fierului); Castrul Roman de la Olteni; Olteni Nord
“Carierã” (perioada Post-Romanã).

Gruparea atât de densã a siturilor arheologice în apropierea acestui izvor poate fi un
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indiciu indirect cã din preistorie pânã în perioada post-romanã, modestele resurse de apã
sãratã din acest loc i-au atras pe oamenii din cele mai vechi timpuri.

Vestigiile arheologice directe care par sã indice exploatarea apei sãrate din aceastã
zonã provin din trei situri, cele de la Olteni - Cariera de Nisip (situl A ºi situl B) ºi cel de la
Zoltan - Nisipãrie.

În toamna anului 2000, în zona carierei de nisip deschise de cãtre firma S.C Domarkt
SRL, au fost descoperite douã situri arheologice (Situl A ºi Situl B) unde au fost cercetate
urmele mai multor aºezãri ºi a unei necropole.

Situl A cuprinde o suprafaþã dintre DN 12 ºi calea feratã Sfântu Gheorghe -
Miercurea - Ciuc. El se întinde pe suprafaþã de 800 (nord-sud) x 80-100 (est-vest) m. În
cuprinsul acestui sit, prin sãpãturi arheologice, în perioada 2000 - 2005, a fost cercetatã
suprafaþa de cca 20.000 mp. Aici, au fost descoperite vestigii din epoca bronzului târziu
aparþinând culturii Noua (aproximativ sec. XV - XII î. Hr.), cele din latenul dacic (sec. IV -
III î. Hr.), precum ºi cele din perioada post-romanã (aproximativ sec. IV - V p. Hr.).

Vestigiile privind exploatarea sãrii în situl A provin din contextul urmelor de locuire
aparþinând culturii Noua. Acestei locuiri îi aparþin, printre altele, 119 gropi menajere. În 8
dintre acestea au fost descoperite aglomerãri de fragmente ale unor recipiente masive
lucrate din pastã poroasã. Deºi, din cauza caracterului fragmentar al acestor recipiente, nu a
fost posibilã restaurarea niciunuia dintre ele, judecând dupã fragmentele descoperite, ele
erau compuse din cupe de formã ovalã (având dimensiuni peste 60 x 40 cm la gurã ºi înalte
de peste 20 cm), aveau fundul sferic ºi postamente înalte, fie în forma unor picioare masive
cu secþiunea circularã ºi ascuþite la capãt, fie a unor plãci masive verticale dispuse în cruce.

Acest tip de recipiente este extrem de rar în cadrul culturii Noua, singura analogie mai
mult sau mai puþin apropiatã fiind cunoscutã în cadrul acestei culturi în aºezarea culturii
Zoltan situatã la cca. 3 km sud de Olteni, pe malul opus al Oltului. Bune analogii în trei
aºezãri aparþinând culturii Coslogeni (o entitate culturalã înruditã cu Noua ºi datând din
aceeaºi perioadã) din Bãrãgan.

În mod surprinzãtor, aceste recipiente prezintã strânse similitudini cu “briquetagele”
din sud-estul Angliei, datând însã din perioada Britaniei Romane ºi din cea post-romanã.
Acestea din urmã, dupã cum au demonstrat analizele efectuate de specialiºtii britanici, au
fost folosite pentru obþinerea sãrii solide din apa marinã.

Având în vedere cã, pe de o parte, recipientele de acest tip în cadrul culturilor Noua
ºi Coslogeni este cunoscut exclusiv în zonele cu potenþial de apã sãratã, iar pe de altã parte,
ele se aseamãnã cu "briquetagele" din Anglia, interpretarea lor ca fiind folosite pentru eva-
porarea apei sãrate în vederea obþinerii sãrii solide pare cel puþin plauzibilã. Sigur, aceastã
interpretare, deocamdatã, pânã la efectuarea unor analize speciale, rãmâne pur ipoteticã.

Situl B de la Olteni Situl ocupã o primã terasã înaltã situatã pe partea dreaptã a
Oltului ºi se aflã la vest de DN 12 în faþa sectorului nord-vestic al Sitului A. El cuprinde
suprafaþa de circa 80 (est-vest) x 40 (nord-sud) m. Suprafaþa sitului este relativ planã cu o
uºoarã pantã spre vest. În cuprinsul acestui sit au fost descoperite urmele unor aºezãri neo-
eneolitice (cultura ceramicii liniare cu note muzicale,  Boian-Giuleºti ºi Precucuteni ), pre-
cum ºi o necropolã dacicã din sec. IV-III î. Hr.

În stratul neo-eneolitic au fost descoperite fragmente de “briquetage” - recipiente de
lut de mici dimensiuni, cu piedestal ºi cu cupã conicã, similare întrucâtva cu cele de la Cacica,
Solca ºi Lunca aparþinând culturii Cucuteni din Moldova ºi utilizate pentru obþinerea din apã
sãratã a unor calupuri relativ mici de sare solidã.
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Pãuleni - Ciomortan (comuna Pãuleni-Ciuc, jud. Harghita)
Aºezarea se aflã la 8 km nord-est de municipiul Miercurea-Ciuc ºi la 1 km nord-est de

satul ªoimeni (Csikcsomortán), comuna Pãuleni Ciuc, judeþul Harghita, în locul numit de
localnici Várdomb (Dâmbul Cetãþii). Este amplasatã într-un loc ferit, cu altitudinea absolutã
de 882 m, la poalele de vest a Munþilor Ciucului. Acest loc oferã o bunã vizibilitate asupra
Depresiunii Ciucului. Se aflã în dreptul pasului Vlãhiþa ce traverseazã munþii Harghitei -
graniþa naturalã dintre Depresiunea Ciucului ºi centrul Transilvaniei ºi între cursul superior
al Oltului ºi Izvorul Trotuºului, legând Depresiunea Ciucului de Moldova.

În plan, aºezarea are forma ovalã ºi ocupã o suprafaþã de  cca. 90 x 60 m. Aºezarea este
apãratã, atât natural cît ºi prin construcþii de fortificaþie. Din sud ea este delimitatã de panta
accentuatã ºi adâncã a vãii pârâului Remetea, afluent al Oltului, iar din nord - de albia unui
pârâu mai mic. Platoul dâmbului, pe care se aflã aºezarea, prezintã o uºoarã pantã spre sud.

Aºezarea a fost descoperitã în perioada interbelicã de Al. Ferenczi. În anii 1956, 1960
ºi 1967 aici a efectuat cercetãri Székely Zoltán. În anii 1999 - 2006 cercetãrile au fost efectu-
ate de Muzeul Carpaþilor Rãsãriteni (Valeriu Cavruc, Dan Buzea) în colaborare cu Muzeul
Naþional de Istorie a Transilvaniei (Gheorghe Lazarovici), Institutul Român de Tracologie
(Székely Zsolt) ºi Muzeul de Istorie Neamþ (Gheorghe Dumitroaia).

Cercetãrile au scos în evidenþã urme de locuire din eneolitic (culturile Cucuteni-Ariuºd,
Bodrogkeresztúr ºi Coþofeni) ºi epoca bronzului (culturile Costiºa-Ciomortan ºi Wietenberg).

Vestigiile culturii Cucuteni-Ariuºd-Tripolie includ urme de locuinþe, material ceramic
bogat, figurine antropomorfe ºi zoomorfe, unelte din piatrã, silex, os, corn ºi cupru. Cele mai
importante descoperiri privind aceastã locuire s-au fãcut sub valul de fortificaþie al aºezãrii.
Aici, pe marginea de nord a dâmbului, au fost descoperite ºi cercetate mai multe locuinþe de
suprafaþã, bordeie, gropi menajere, vetre de foc ºi gropi de stâlp de la diferite construcþii sau
amenajãri interioare. S-a constatat existenþa a mai multe nivele de locuire din perioada culturii
Cucuteni - Ariuºd, Faza A. Acestea sunt definite dupã cum urmeazã: nivel eneolitic Pãuleni I
corespunde fazei timpurii Cucuteni A1, definit prin ceramica neagrã bine lustruitã, de certã
origine sudicã; nivel eneolitic Pãuleni II corespunde fazei Cucuteni-Ariuºd A2 din Moldova.
Ceramica uzualã este decoratã cu barbotinã organizatã. Ceramica semifinã ºi finã este pictatã,
canelatã sau incizatã cu variate motive care permit o încadrare etnoculturalã strâns legatã de
evoluþia din spaþiul est carpatic; nivel eneolitic Pãuleni III prezintã un facies local de retardare,
în care ceramica pictatã dispare, iar unele categorii din ceramica neagrã se menþin.

În contextul urmelor de locuire Cucuteni-Ariuºd au fost descoperite câteva fragmente
ale unor briguetage. Având în vedere faptul cã în aceastã parte a Transilvaniei nu existã surse
semnificative de sare, iar în teritoriile vecine ale Moldovei Subcarpatice sunt cunoscute
aºezãri cucuteniene specializate în obþinerea sãrii din apã sãratã (Lunca - Poiana Slatinei;
Cucuieþi), trebuie sã admitem cã briguetagele au ajuns în aºezarea de la Pãuleni-Ciomortan
împreunã cu calupurile de sare din Moldova. Sarea din Moldova ajungea în aceastã zonã a
Transilvaniei, probabil în schimbul cuprului de la Bãlan (unul dintre cele mai bogate
zãcãminte de cupru situat la cca. 25 km nord de aºezarea Pãuleni-Ciomortan). Probabil, dru-
mul cuprului urma traseul Oltului ºi Remetei pânã la Puleni-Ciomortan, apoi, pe uscat el era
transportat cca. 8 km pânã la Trotuº, dupã care, urmând calea apelor Trotuºului, ajungea în
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Moldova. Acelaºi traseu îl urma probabil ºi sarea din Moldova în Depresiunea Ciucului.
Materialul eneolitic descoperit în incinta aºezãrii este mai sãrac. Aici au fost

descoperite urme ale unor complexe de suprafaþã. Nu se exclude ca acest din urmã complex
sã aparþinã unei faze mai târzii a culturii Ariuºd-Cucuteni, orizont cãruia îi aparþin probabil
ºi câteva fragmente ceramice izolate aparþinând culturii Bodrogkeresztúr. Prezenþa în
aºezare a materialelor de acest tip poate fi pusã probabil pe seama “comerþului” cu cupru de
la Bãlan, cunoscut fiind faptul cã purtãtorii acestei culturi au fost foarte buni metalurgi.

Urmele de locuire Coþofeni sunt mai modeste. În linii mari, ele se încadreazã în faza
I a acestei culturi.

La începutul epocii bronzului mijlociu aºezarea a fost ocupatã de purtãtorii culturii
Costiºa (aproximativ anii 2200 - 2000 î. Hr.), care au fãcut primele construcþii de fortificare
ale aºezãrii, ºanþuri ºi valuri. Care sã fi fost rostul unei astfel de fortificaþii? Se ºtie cã, de obi-
cei, aºezãrile fortificate serveau drept locuri de refugiu pentru locuitorii aºezãrilor deschise
din jur. Panã în prezent însã, în ciuda numeroaselor cercetãri de teren, în jurul sitului de la
Pãuleni Ciuc-Cimortan nu a fost gãsitã nici o altã aºezare aparþinând culturii Costiºa. Mai
mult, în prezent în toatã Depresiunea Ciucului nu se cunoaºte o altã aºezare aparþinând aces-
tei culturi. În aceste condiþii, având în vedere poziþia geograficã deosebitã pe care o ocupã
acest sit, trebuie sã admitem - cu titlu de ipotezã - cã rostul fortificaþiilor de la Pãuleni-
Ciomortan era acela de a controla una dintre cãile de legãturã dintre Depresiunea Ciucului
ºi Moldova. Este posibil ca pe aceastã cale pãtrundea în Moldova cuprul de la Bãlan iar în
Depresiunea Ciucului - sarea din Moldova. Dealtfel, descoperirile arheologice din zona sub-
carpaticã a Moldovei indicã folosirea intensã a obiectelor de bronz, deºi acea zonã este lip-
sitã de zãcãminte de cupru.

Urmãtoarea locuire din perioada mijlocie a epocii bronzului aparþine purtãtorilor cul-
turii Wietenberg (aproximativ 2000 - 1300 î. Hr.). Aceºtia, prin sec. al XVIII- lea, au ocupat
aºezarea ºi au reamenajat fortificaþia ºi au construit locuinþe pe panta interioarã a valului de
apãrare. Urmele acestei locuiri sunt consistente, fiind cercetate 12 complexe dintre care 4
gropi menajere, 2 gropi rituale cu depuneri de vase ceramice, 2 gropi în care au fost practi-
cate sacrificii umane ºi 4 locuinþe de suprafaþã foarte bine pãstrate.

Aºezarea preistoricã de la Pãuleni Ciuc - Ciomortan, deºi este una dintre cele mai
amplu cercetate din Transilvania, este încã departe de a fi cercetatã exhaustiv. Ea ascunde
încã multe taine ºi dispune de un potenþial ºtiinþific preþios. Continuarea cercetãrilor în
aceastã aºezare va contribui în mod substanþial la o mai bunã cunoaºtere a preistoriei aces-
tui areal. Gradul bun de conservare a vestigiilor, paleta cronologicã deosebitã care pune în
evidenþã relaþiile dintre Moldova ºi Transilvania, recomandã acest sit drept un laborator de
cercetare a civilizaþiilor din perioada eneoliticã ºi epoca bronzului. Pe de altã parte,
apropierea de obiectivele turistice cu potenþialul turistic ridicat, pot transforma acest sit într-
un punct de atracþie turisticã.
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Sãsarm (com. Chiuza, jud. Bistriþa-Nãsãud)
Situl arheologic Sãsarm - Valea Slatina se aflã în nord-estul Transilvaniei, în partea de

vest a judeþului Bistriþa-Nãsãud, la cca. 10 km nord-est-est de oraºul Beclean, la cca. 1 km
nord-est de satul Sãsãrm ºi la cca. 2 km vest de comuna Chiuza. Situl ocupã o vale cunoscutã
sub denumirea “Valea Slatina”, situatã la poalele de nord-est ale “Dealului Sãsarmului”.

Pârâul Valea Slatinei, în cadrul sitului, se extinde pe lungime de cca. 350 de m. El
adunã apele din patru izvoare, din care trei sunt de apã sãratã iar cel de-al patrulea - de apã
dulce. Primul izvor apare în partea de sud a sitului ºi genereazã cursul principal al pârâului
care îºi duce apele printr-o râpã adâncã în direcþia nord-nord-est, pânã la confluenþa cu apele
ce vin din ultimele douã izvoare. Dupã aceea, pârâul coteºte brusc spre est în direcþia satu-
lui Sãsarm ºi curge mai departe în Someºul Mare.

Cel de-al doilea izvor se aflã la cca. 30 m vest de mijlocul cursului principal al pârâ-
ului, la poalele dealului ce delimiteazã valea pârâului din vest. Apa sãratã ce vine din acest
izvor a format un mic afluent al pârâului, lung de cca. 40 de m, care curge pânã la confluenþa
cu cursul principal al pârâului în direcþia nord-est-est. Între acest afluent ºi cursul principal
al pârâului s-a format o micã depresiune de cca. 20 x 40 m. Aici, pe malul stâng al cursului
principal, se aflã o fântânã cu apã sãratã amenajatã, din care locuitorii satelor din zonã peri-
odic scot slatina pentru nevoile lor gospodãreºti (în principal pentru sãrarea slãninii, con-
fecþionarea brânzei ºi conservarea legumelor). Apa fântânii este deosebit de sãratã. Conform
mãrturiilor localnicilor, aceastã fântânã are peste o sutã de ani.

Cel de-al treilea izvor se aflã la cca. 30 de m vest de cursul principal al pârâului ºi la
cca. 50 de m nord de primul afluent. Din el porneºte cel de-al doilea afluent al pârâului.
Acesta, curge paralel ºi în aceeaºi direcþie cu cursul principal al pârâului, printr-o râpã
adâncã. Apoi, ocolind terminaþia nordicã a promontoriului care îl desparte de cursul princi-
pal, el îºi întoarce apele în direcþia opusã, spre SSV, ºi se uneºte cu apele ce vin din izvorul
cu apa dulce ºi cursul principal al pârâului.

Cel de-al patrulea izvor este de apã dulce. El porneºte din poalele dealului înalt ce
închide valea din nord, la cca. 150 de m nord de cotitura cursului principal, dând naºterea
celui de-al treilea afluent al pârâului. Acest afluent curge în direcþia SSV, pânã la confluenþa
cu apele sãrate ale pârâului.

Dincolo cele patru izvoare menþionate, pârâul mai adunã apele sãrate din câteva
izvoare mai mici ce vin din malul stâng al râpei ºi dintr-un izvor de apã dulce ce se aflã pe
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panta dealului din dreapta pârâului. Salinitatea apelor din Valea Slatinã se datoreazã
curenþilor subterani de apã, dulce la origine, care traverseazã masivul de sare ºi argilã sãratã.

Terenul cuprins de sit prezintã urme puternice de eroziuni ºi alunecãri de teren, fapt
cauzat, dupã toate aparenþele, prãbuºirilor periodice ale galeriilor subterane ce s-au format,
inclusiv în urma exploatãrilor miniere ale sãrii. Conform informaþiilor relatate de cãtre local-
nici, mici exploatãri de sare prin galerii subterane s-au practicat aici pânã de curând.

În albia ºi pe malurile pârâului, atât în cele ale cursului principal cât ºi ale afluenþilor, se
observã numeroase urme de construcþii ºi amenajãri din lemn, atât în situ cât ºi în poziþia secun-
darã. Acestea apar sub forma unor elemente izolate ºi, mai ales, sub forma unor ºiruri ºi grupãri
constând din diverse elemente de lemn prelucrat (pari, stâlpi, scânduri, nuiele etc.). Aceste urme
sunt rãspândite neuniform, cele mai dense ºi consistente dintre ele observându-se în albia cur-
sului principal al pârâului ºi în malul stâng al acestuia. O serie de aglomerãri de stâlpi masivi de
lemn (majoritatea din fag) se observã în sectorul superior al albiei cursului principal al pârâului.
Stâlpii zac aparent haotic iar destinaþia lor exactã rãmâne deocamdatã nelãmuritã.

Mai jos, în zona fântânii de apã sãratã, atât în albia principalã a pârâului, cât ºi în cea
a primului sãu afluent, se observã numeroºi pari înfipþi în pãmânt. Pe la mijlocul acestui aflu-
ent, în malul stâng al acestuia, abrupt ºi înalt, se observã douã ºiruri paralele de pari care
flancheazã intrarea într-o galerie subteranã.

La aproximativ 20 - 40 de m mai jos de fântâna cu apã sãratã, în malul stâng al cursului
principal al pârâului, se vãd încã douã intrãri în galerii subterane, distanþa între ele fiind de cca.
20 de m. Ambele galerii, dupã ce apar la suprafaþã pe o lungime de 20 ºi respectiv 30 de m, se
pierd în adâncul dealului. În ambele cazuri se observã culoare înguste (de cca. 1,5 m) flancate
de pereþi din stâlpi masivi înfipþi în pãmânt. Printre aceºti pereþi, zac adesea, în poziþie orizon-
talã, bârne masive. Acestea par sã provinã de la plafoanele prãbuºite ale galeriilor. Într-o porþi-
une lungã de cca. 0,6 m a unuia dintre pereþi, în imediata apropiere de locul în care acesta se
pierde în pãmânt, se observã o împletiturã de nuiele, legatã de stâlpi, foarte bine pãstratã.

Mai jos de locul unde apar urmele acestor douã galerii, pe o lungime de 50 de m, pânã
la joncþiunea cu apele celor doi afluenþi, nici în albia cursului principal al pârâului nici pe
malurile acestuia, nu se observã alte urme de construcþii, amenajãri sau instalaþii.

Câteva elemente de construcþii din lemn - stâlpi, pari ºi un jgheab - toate în poziþie
secundarã, au fost depistate în jurul celui de-al doilea izvor al afluentului. Acestea par sã
provinã de la o fântânã abandonatã. În toamna anului 2005, V. Cavruc, L. Vaida, D. Buzea ºi
C. Bojicã, au descoperit alãturi de aceste elemente, fragmente ceramice medievale (probabil
din sec. XVI - XVII).

Urme de construcþii ºi amenajãri din lemn se observã ºi în partea de sud a sitului, în
albia ºi în malul drept al celui de-al treilea afluent (cu apã dulce). Aici se remarcã urmele
unei galerii care se prezintã sub forma a douã ºiruri paralele de stâlpi înfipþi în pãmânt, dis-
puse perpendicular faþã de pârâu. Culoarul acestei galerii avea lãþimea de cca. 1,2 m. Urmele
galeriei se observã pe o lungime de cca. 5 m, dupã care se ascund în pãmântul dealului care
se înalþã în dreapta afluentului. În dreptul acestor urme, se observã o bârnã masivã (lungã de
cca. 6 m, diametrul de cca. 0,7 m) care zace oblic-transversal pe albia afluentului.

În toamna anului 2005, V. Cavruc, L. Vaida, D. Buzea ºi C. Bojicã, au descoperit în
cadrul sitului urmele unei staþiuni preistorice din epoca bronzului. Cea mai importantã con-
centrare a urmelor acestei staþiuni se observã în zona fântânii de apã sãratã, între cursul prin-
cipal al pârâului ºi primul sãu afluent, într-o micã depresiune de cca. 40 x 30 m. Aceastã
depresiune este delimitatã, din nord - de malul  abrupt al dealului ce desparte cursul princi-
pal al pârâului de cel de-al doilea sãu afluent, iar din vest ºi sud - de pantele accentuate ale
dealului. Aici, urmele staþiunii se prezintã sub forma a trei pete oval-rectangulare (de cca.
2,5 x 3,4 m fiecare) de pãmânt negru pe fundalul solului galben. În cuprinsul acestor pete se
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observã cenuºa în amestec cu lemn carbonizat, mici bucãþi de lut ars ºi numeroase fragmente
de vase ceramice. În imediata apropiere, la nord de aceastã concentrare, în malul abrupt ºi
înalt al pârâului, la adâncimea de cca. 4 m de la vârful acestuia din urmã ºi la cca. 0,5 - 1 m
deasupra nivelului apei, în argila galbenã, se observã o dungã orizontalã de pãmânt de culoare
cenuºie, lungã de cca. 4 m ºi groasã pânã la 0,6 m. În cuprinsul acestei dungi se observã frag-
mente ceramice asemãnãtoare cu cele din concentrãrile de mai sus, precum ºi câteva mici
bucãþi de lemn. Fragmente ceramice izolate din epoca bronzului apar ºi mai jos, de-a lungul
pârâului, pe lungime de cca. 50 de m, inclusiv printre urmele uneia dintre galerii de acolo.

Toate acestea par sã indice cã depunerile din epoca bronzului se aflã în poziþie secun-
darã, datoratã probabil alunecãrilor de teren ºi exploatãrilor miniere a sãrii, iar locul iniþial
al staþiunii trebuie sã se fi aflat ceva mai sus pe panta dealului. Viitoarele cercetãri vor arãta
dacã ºi în ce mãsurã aceste aprecieri sunt corecte.

Ceramica din epoca bronzului, sub aspect stilistic ºi tehnologic, pare unitarã.
Fragmentele descoperite provin exclusiv de la recipiente din pastã grosierã lucrate cu mânã,
suprafaþa lor adesea purtând striaþii sau urme de prelucrare cu mãturicea. Unele fragmente
prezintã elemente de decor - brâuri orizontale în relief, incizate vertical. Dupã toate aceste
caracteristici, ceramica de la Sãsarm - Valea Slatinã poate fi atribuitã fazei finale a epocii
bronzului timpuriu sau epocii bronzului mijlociu (aproximativ între anii 2.200 ºi 1.500 î. Hr.).

Þinând cont de toate împrejurãrile, pare foarte probabil cã rostul acestei staþiuni
preistorice a legat de exploatare a resurselor de sare.

În dreptul fântânii au fost descoperite ºi câteva fragmente ceramice din faza timpurie a celei
de-a doua epoci ai fierului (aproximativ sec. IV - III î. Hr.), de factura celticã, ceea ce ar putea fi
un indiciu cã undeva prin acea zonã existã ºi urmele unei staþiuni din perioada respectivã.

Deocamdatã, pânã la organizarea unor cercetãri arheologice sistematice, inter-
pretarea urmelor din epoca bronzului ºi a celor din cea de-a doua epocã a fierului,
descoperite la Sãsarm - Valea Slatinei, ca aparþinând unor grupuri umane care au exploatat
sursele locale de sare rãmâne pur ipoteticã.

Din observaþiile de teren nu s-au putut încã desprinde concluzii certe privind raportul
cronologic dintre urmele construcþiilor ºi ale amenajãrilor din lemn cu vestigiile pre ºi pro-
toistorice din acest sit. Se pare totuºi cã staþiunile pre- protoistorice ºi medievale sunt ante-
rioare tuturor construcþiilor ºi amenajãrilor din lemn de aici. Sãsarm - Valea Slatina. În
prezent, nu existã date certe privind vârsta urmelor de construcþii ºi amenajãri de lemn de la
Sãsarm - Valea Slatina. 

Valeriu Cavruc, Anthony F. Harding

Solca, (jud. Suceava). Punct: Slatina Mare
Sursa de apã sãratã se aflã pe versantul estic al Dealului Cociniº, într-o poianã ce se

deschide în pãdurea de conifere ºi foioase (care îmbracã înãlþimea), în stânga drumului
forestier, la 6 Km est de localitatea Solca. În marginea de vest a acestei poieni, în partea sa
cea mai înaltã, a fost amenajatã o platformã din bârne, în centrul cãreia se aflã fântâna cu
slatinã. Din marginea platformei ºi pânã la drumul forestier aflat la 110 metri est de fântânã
ºi cu 20 de metri mai jos, se observã puþine "insule" de vegetaþie - rezultate ale alunecãrilor
de teren, printre care, pe panta spãlatã de torente pânã la stratul de argilã, se observã o
crustã de sare indicând traseul de curgere în perioadele de revãrsare ale izvorului sãratã.

De pe platforma fântânii se deschide spre est o amplã perspectivã, în zilele cu cer
senin linia vizibilitãþii mergând pânã la Mihoveni.

Pe laturile de nord ºi de sud ale poienii curg douã izvoare semi-permanente cu apã
dulce care formeazã din loc în loc ochiuri de mlaºtinã, cu vegetaþie abundentã, specificã ºi
care se varsã într-un alt pârâu, ce curge paralel cu drumul forestier.
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Fântâna are formã rectangularã (cu latura de 1,40 metri la exterior) ºi este amenajatã
din bârne îmbinate la colþuri; mãsoarã 1,10 metri înãlþime la exterior, iar la interior
adâncimea de la buzã la luciul apei, mãsuratã în sezonul cald, la o umiditate medie, este de
2,80 metri. Variaþiile nivelului apei sunt marcate de o crustã de sare care poate fi observatã
pe pereþii interiori ai fântânii pânã la adâncimea de -1,80 metri.

Vestigiile exploatãrii izvorului sãrat, concentrate mai ales pe latura de nord a poienii
ºi pe un mic platou aflat la 50 metri de fântânã, constau într-o cantitate extrem de mare de
ceramicã preistoricã, puternic rulatã ºi fragmentatã. O primã cercetare a sitului a fost efec-
tuatã în 1968, iar ceramica descoperitã în acest sondaj a fost atribuitã culturilor Starcevo-
Criº, Precucuteni, Cucuteni - faza B, primei epoci a fierului ºi secolului al XVII-lea. Sondajul
efectuat în 2003, însã, nu a evidenþiat urme mai vechi de cele aparþinând culturii Cucuteni.
Se remarcã prezenþa masivã a ceramicii de tip Cucuteni C, însoþitã de numeroase fragmente
de brichetaje, alãturi de ceramicã specificã ultimei faze a culturii amintite. Cu excepþia câtor-
va fragmente ceramice care ar putea aparþine epocii bronzului, ceramica cucutenianã docu-
menteazã singura frecventare preistoricã a acestui izvor de apã sãratã. 

O amploare mai mare pare sa fi avut exploatarea sursei sãrate în secolul al XVII-lea,
când suprafaþa din jurul izvorului a fost amenajatã cu un pavaj de pietre de râu ºi împotriva
alunecãrilor datorate izvoarelor de terasã au fost ridicate, la baza pantei, întãrituri din stâlpi
ºi împletituri de nuiele.

În prezent apa fântânii de la Solca-Slatina Mare este utilizatã de cãtre locuitorii locali-
tãþilor Solca, Arbore, Cajvana, Botoºana.

Listã bibliograficã selectivã:
Gh. Dumitroaia et alii, Solca, jud. Suceava, în Cronica cercetãrilor din România.

Campania 2003, cIMeC 2004, p. 314-315
D. Nicola et alii, Solca - “Slatina Mare”. Considérations stratigraphiques et attribution cul-

turelle, în Rezumatele comunicãrilor colocviilor internaþionale Cucuteni - 120 de ani de cercetãri.
Timpul bilanþului ºi Arheologia pre- ºi protoistoricã a sãrii, Piatra-Neamþ, 2004, p. 91-92.

N. Ursulescu, Exploatarea sãrii din saramurã în neoliticul timpuriu, în lumina
descoperirilor de la Solca (jud. Suceava), SCIVA, 28, 3, 1977, p. 307-317

Roxana Elena Munteanu 

Stelnica - Grãdiºtea Mare (com. Stelnica, jud. Ialomiþa).
Situl se aflã la 1,5 km est de braþul Borcea, în Balta Ialomiþei, la cca. 2,5 km NE de

com. Stelnica, pe o zonã înaltã faþã de restul terenului denumitã de localnici Grãdiºte
(grind). Suprafaþa sitului: cca 25000 mp. Vestigiile arheologice descoperite în cadrul sitului
aparþin neoliticului (cultura Boian), epocii bronzului târziu (cultura Coslogeni), primei ºi
celei de-a doua epoci a fierului ºi evului mediu târziu. Complexele arheologice descoperite
includ: gropi neolitice (cultura Boian), un cenuºar ºi gropi de dimensiuni diferite aparþinând
culturii Coslogeni, gropi menajere din prima epocã a fierului, 350 morminte getice din sec.
IV-III î. Hr., bordeie medievale din sec. XVI-XVII. În contextul vestigiilor de tip Coslogeni
au fost descoperite fragmentele unor recipiente ceramice de dimensiuni neobiºnuit de mari.

Cercetãrile arheologice au început în anul 1987 ºi se aflã în curs de desfãºurare.
Colectiv de cercetare: Niculae Conovici, Gh. Matei, Virgil ªt. Niþulescu, Elena Renþa,

Anca Ganciu.
Lista bibliograficã selectivã:
Nicolae Conovici, Gh. Matei, Necropola geticã de la Stelnica- Grãdiºtea Mare (jud.

Ialomiþa), Raport general pentru anii 1987-199, în M.C.A. ( serie nouã) I, 1999, Bucureºti, p.
99-144;
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N. Conovici, Gh. Matei, Necropola de Stelnica- Grãdiºtea Mare, jud Ialomiþa, campani-
ile 1987-1999, Cronica Cercetarilor Arheologice din România; 

N. Conovoci, Gh. Matei, A. Ganciu, Necropola de la Stelnica - Grãdiºtea Mare, jud.
Ialomiþa, campaniile 2000-2004, în Cronica Cercetãrilor arheologice din România.

Gheorghe Matei

Þãndãrei-Cherhanale (com. Valea Ciorii, jud. Ialomiþa).
Situl se aflã la cca. 1 km N de clãdirea Cherhanalei, pe malul estic al lacului Strachina,

la cca 2 km SE de satul Murgeanca. Aparþine culturilor Coslogeni ºi Dridu. În anii 1969 ºi
2003 - 2005 au fost efectuate cercetãri de suprafaþã. Au fost identificate trei cenuºare de
formã ovalã, cu diametre cuprinse între 7 ºi 10 m. În ruptura malului au fost descoperite res-
turi de gropi menajere cu materiale specifice Coslogeni. Într-una din aceste gropi au fost
descoperite fragmente ale unor recipiente ceramice neobiºnuit de mari. 

Colectiv de cercetare: N. Anghelescu,  E. Renþa, M. ilip, R. Coman, Gh. Dobre, S.
Munteanu, B. Radu, A. Nae, I. Gãvãneanu, G. Bondoc.

Lista bibliograficã selectivã:
S. Morintz, Contribuþii arheologice la istoria tracilor timpurii, I, Epoca bronzului în spa-

þiul carpato - balcanic, Bucureºti, 1978, p. 118-119, 122.
Elena Renþa

Zoltan (comuna Ghidfalãu, jud. Covasna)
La cca. 8 Km nord-est de municipiul Sfântu Gheorghe (jud. Covasna) la marginea de

nord a satului Zolatan - Étfalva, comuna Ghidfalãu, pe o terasã înaltã situatã pe malul stâng
al Oltului (la 500 m est de albia sa actualã), se aflã un sit preistoric. Urmele de locuire sunt
rãspândite pe suprafaþa de 500 (nord-sud) x 300 (est-vest) m. La cca. 5 km nord se aflã
izvorul cu apã mineralã sãratã.

În anii 1970 - 1971 (Székély Zoltan), 1996 - 2000 (Valeriu Cavruc) ºi 2005 (A.F.
Harding ºi Valeriu Cavruc), situl a fost supus unor cercetãri arheologice sistematice, fiind
cercetatã, prin sãpãturi arheologice, suprafaþa de cca. 1.500 mp, iar cercetãrile geo-fizice au
cuprins aproape toatã aºezarea. Cercetãrile au scos în evidenþã în principal urme ale unor
aºezãri succesive din eneoliticul târziu (cultura Coþofeni) datând din aproximativ finalul mil.
IV - prima jumãtate a mil. III î. Hr; din faza finalã a epocii bronzului timpuriu, de tip Silea-
Orleºti - Iernut - Zoltan datând aproximativ din anii 2.200 - 2.000 î. Hr; din perioada mijlocie
a epocii bronzului cu elemente specifice culturilor Costiºa, Monteoru, Wietenberg ºi Tei
datând aproximativ din anii 1.800 - 1.600 î. Hr.; din perioada târzie a epocii bronzului
aparþinând culturii Noua datând aproximativ din anii 1.500 - 1.200 î. Hr.

La marginea de sud a aºezãrii, la baza unui “cenuºar” gros de peste 3 m, într-o gropiþã
circularã ºi puþin adâncã, au fost descoperite câteva fragmente provenind, dupã toate proba-
bilitãþile, de la un recipient masiv lucrat din pastã grosierã ºi având picioare masive ºi înalte.
De la acest recipient au fost descoperite fragmente a douã “picioare” masive ºi un fragment
de margine a cupei recipientului. Acest recipient pare sã fi avut aceiaºi formã ºi funcþionali-
tate ca ºi cele de la Olteni.

Lista bibiliograficã selectivã:
G. Cavruc, V. Cavruc, Aºezarea din epoca bronzului timpuriu de la Zoltan. În: Angustia,

2, 1997, p.157-176.
V. Cavruc, Satul Zoltan, com. Ghidfalãu, jud. Covasna. În: Catalogul Expoziþiei: Noi

Descoperiri arheologice în sud-estul Transilvaniei, Covasna, 2003, p. 87-110.
Dan Buzea, Valeriu Cavruc.
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Planul general al sitului arheologic Sãsarm - “Valea Slatinã”, jud. Bistriþa-Nãsãud.
Punctele galbene reprezintã locuri unde au fost descoperite construcþii de lemn.

Harta a fost realizatã de Bryn Morris, Marea Britanie.
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Sãsarm - “Valea Slatinã” - Concentrãri de material arheologic din epoca bronzului.

Sãsarm - “Valea Slatinã” - Vedere generalã.



77

Planul general al sitului arheologic “Bãile Figa”, Figa, jud. Bistriþa-Nãsãud.
Punctele galbene reprezintã locuri unde au fost descoperite construcþii de lemn.

Harta a fost realizatã de Bryn Morris, Marea Britanie.
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Figa - “Bãile Figa”. Vederi generale

Figa - “Bãile Figa”. Amenajãri din lemn.
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Figa - “Bãile Figa”. Amenajãri din lemn.

Figa - “Bãile Figa”. Troacã din lemn.
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Sânpaul - “Minele romane”, jud. Harghita - Recoltarea probelor de lemn în vederea datãrii cu C14.

Sânpaul - “Minele romane”, jud. Harghita. Vedere generalã.
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Olteni - “Izvorul cu apã mineralã sãratã”, jud. Covasna. 

Olteni - “Izvorul cu apã mineralã sãratã”, jud. Covasna. Vedere generalã.
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Olteni - “Cariera de Nisip”, jud. Covasna. Situl A - Groapa 122.
Pe fundul gropii se observa fragmentele unui recipient folosit la evaporarea sãrii.

Olteni - “Cariera de Nisip”, jud. Covasna. Situl A - Vedere dinspre nord-est.
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Zoltan - “Nisipãrie”, jud. Covasna. Cenuºar. 
Locul descoperirii fragmentelor recipientului folosit la evaporarea apei sãrate.

Zoltan - “Nisipãrie”, jud. Covasna. Cenuºar - vedere generalã dinspre sud.
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Pãuleni Ciuc - Ciomortan - “Dâmbul cetãþii”, jud. Harghita. Vedere generalã dinspre vest.

Pãuleni Ciuc - Ciomortan - “Dâmbul cetãþii”, jud. Harghita. Vedere generalã dinspre est.
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Cucuieþi - “Slatina veche”, jud. Neamþ. Fântâna veche de slatinã

Solca - “Slatina Mare”, jud. Neamþ. Vedere generalã.
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Lunca - “Poiana Slatinei”, jud. Neamþ. Sãteni veniþi dupã slatinã.

Lunca - “Poiana Slatinei”, jud. Neamþ. Caseta 2 - profilul din nord.




